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Há algum tempo, fui convidada a dar uma conferência em Denver, Colorado, acerca de dinheiro, 

prosperidade e a abundância. A conferência teve lugar em 20 de Janeirod e 2002 – apropriado, de 
acordo com o calendário galático pois é um dia Águia Negra, que contem a energia da visão interna, a 
criatividade e a imaginação. Há anos que dou conferências sobre a prosperidade e, à luz da atual 
reestruturação de todos os sistemas mundiais, incluindo o financeiro, que está tendo lugar a nível 
mundial, penso que agora é o momento de que todos nós revisemos nossas crenças e nos foquemos 
na Manifestação da prosperidade e da abundância em nossas vidas. Ficaria feliz em compartilhar 
agora minhas experiências e conhecimentos com vocês. Nas páginas seguintes apresentarei algumas 
ferramentas úteis que podeis começar a utilizar, desde já, para obter dinheiro, prosperidade e 
abundâncias em vossas vidas – com resultados quase instantâneos.  

 
SOBRE MIM  

 
Comecei meu caminho espiritual/metafísico na infância, estudando a absorvendo tudo o que podia. 

Minha família, ainda que não era multimilonária, vivia em uma preciosa mansão cuja propriedade 
pertencia a um personagem muito rico e famoso do Japão. Como resultado disso, vivíamos 
completamente rodeados por uma aura de abundância e segurança. Na propriedade, e dentro da 
mansão, se encontravam algum templos budistas, e aquí foi onde comecei minhas diárias (e secretas) 
meditações na idade de cinco anos. Quando tinha dez anos – um ano mágico prá mim (e para muitas 
crianças como depois aprendi) – comecei a dar dissertações no pátio de recreio a crianças e também 
a adultos. Àquela época, já havia mostrado publicamente minhas obras de arte em Colorado. 

 
No começo desse ano, comecei a obter dinheiro facilmente, normalmente do chão. Enquanto 

caminhava até a escola, encontrava notas de dólar freqüentemente, às vezes de cinco e dez dólares, 
e inclusive uma vez de vinte dólares que estava meio enterrado na neve. Nunca era algo realmente 
importante para mim e sempre o entregava à minha mãe, que acabava de separar-se, então. Também  
lhe entregava os trocados que encontrava no pátio da escola quase todos os dias. Quando olho para 
trás, me dou conta de que atraía o dinheiro sem nenhum esforço, principalmente porque não tinha 
crenças limitantes acerca disso. Assim mesmo, a esta idade, encontrava-me realizado o trabalho de 
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minha vida e eu creio que o Universo sempre conspira a favor de nós quando realizamos o trabalho 
de nossa vida. 

  
Conforme ia crescendo, nunca foi um problema atrair dinheiro e coisas boas à minha vida. Nem 

sequer pensava nele. Quando necessitava algo sempre me era possível consegui-lo. Há 15 anos 
comecei um negócio sobre metafísica (isto formava parte do trablaho de minha vida). Ia ao colégio 
para estudar informática e também à Escola de Metafísica para aprender conceitos novos que 
pudesse ensinar aos demais. Tenho utilizado o conhecimento adquirido em todas as escolas para 
melhorar o trabalho de minha vida. Enquanto dava oficinas sobre diferentes temas, entre os quais se 
encontrava o da prosperidade e a abundância, realizava o que eu chamo trabalhos “3-D” (da terceira 
dimensão). Até que não fui despedida na primavera de 2001 não me senti verdadeiramente livre. Esse 
dia o celebrei, pois era um acontecimento muito feliz para mim. Então já havia aprendido que quando 
alguém perde seu trabalho significa sempre que esse trabalho não era adequado para nosso Bem 
Maior. Sempre. 

 
Quando um emprego não nos “encaixa” mais, quando ir ao trabalho supõe um grande esforço e não 

nos faz feliz, é tempo de examinar nosso emprego e ver que mudanças que que realizar para fazê-lo 
agradável, ou também ver se é o momento de deixá-lo. Sentimos esses sussuros e ligeiros cotucões 
desde nosso profundo eu interior, dizendo-nos o que temos que fazer. Temos sonhos acerca dele. 
Começamos a sentir-nos cada vez mais incômodos em nosso trabalho. Em meu caso, soube que era 
o momento de deixá-lo vários meses antes da despedida. Enquanto pensava qual era a melhor 
maneira de abandonar esta situação, decidi aportar alegria e jogo em meu lugar de trabalho. Muitos 
de meus companheiros se sentiam com ânimo extremamente baixo devido aos crescentes rumores 
que giravam em torno das despedidas, quedas nas ações e depressão econômica. Eu comecei novos 
caminhos para fazer do trabalho algo divertido – comidas improvisadas na hora, qualquer coisa que 
pensava que poderia ajudar a mudar a energia em torno do trabalho. Isto funcionou muito bem para 
mim, e quando chegou o dia da despedida, me sentia plenamente preparada. 

 
Tenho aprendido que cada situação de nossas vidas nos ensina como amar e que não podemos 

deixar ir algo a menos que o amemos (ou ao contrário permaneceremos atados a ele). Se você tem 
neste momento um trabalho que não te aporta nada, encontra formas de aportar seu amor ao que 
você faz. Unicamente assim poderá mudar a energia que rodeia este emprego e poderá encontrar a 
forma de desfrutá-lo. Ou também pode focar-se no que de verdade lhe encantaria fazer (o trabalho de 
sua vida), equanto trabalha e ama o trabalho que agora tem. 

 
 

Livros cuja leitura recomendo  
 
Há três livros (entre os muitos e maravilhosos livros e cursos que existem atualmente) que 

recomendo encarecidamente a todos aqueles que levam a sério o tema de atrair dinheiro e criar 
abundância e prosperidade no agora. Um se entitula: “Creating Money: Keys to Abundance” (Criar 
Dinheiro: Chaves para a Abundância), por Sanaya Roman e Duane Packer. O livro contém importante 
informação canalizada proveniente dos guias de alto nível chamados Orin e DaBen, com os que 
trabalhei no passado (junto com meus guias) em relação com alguns temas. Ambos estão disponíveis 
para todo o mundo, em qualquer momento. Este livro está cheio de técnicas fáceis e exercícios que te 
ajudarão a ver resultados imediatos em teu nível de prosperidade. As afirmações positivas estão 
distribuídas por todo o livro para ajudar-te. 

 
Outro liro excepcional se titula “Merlin's Message” (A mensagem de Merlin) escrito pelo Mago Merlin. 

Fala acerca do despertar e recordar quem és. 
 
Nestas páginas, Merlin revela a aqueles que tem “olhos para ver” e “ouvidos para ouvir”, os segredos 

para despertar  o mago que há em ti. Ele te guia para que recordes e reclames teu estado natural 
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mágico, ou seja, o do Mestre Mago que tu és em verdade. 
 
Este livro o recomendam encarecidamente muitas pessoas e te darás conta de que todas as críticas 

sobre “Merlin's Message” são totalmente positivas. Esta é a classe de livro que não devolverás às 
estantes uma vez terminado, uma vez que voltarás a ele uma e outra vez, segundo a magia vá 
entrando em tua vida. 

 
Há outro livro titulado "Ten Thousand Whispers: A Guide to Conscious Creation" (“Dez mil Sussurros: 

um Guia para a Criação Consciente”) escrito por Lynda Madden Dahl. Este livro contém também 
instruções passo a passo para criar conscientemente e de uma maneira exata o que desejas em todas 
as áreas de tua vida. Lynda Dahl chegou a ser milionária; se converteu em uma mulher rica e livre, 
utilizando a criação consciente e compartilha o que fez para consegui-lo neste maravilhoso e prático 
livro. 

 
Há muita informação sobre este tema e sugiro outros livros ao final deste artigo. 
 

Que significam para ti o dinheiro e a prosperidade?  
 
Em minhas oficinas sobre prosperidade tenho podido comprovar como algumas pessoas se 

aborreciam quando suas crenças sobre o dinheiro eram postas à prova – especialmente aquelas que 
estão no caminho espiritual. Este tempo pode fazer surgir muitos pontos interessantes. Alguns 
pensam que no lugar de ser espiritual, desejar dinheiro é pura cobiça. Outros pensam que o dinheiro é 
o diabo. Muitas vezes, estas crenças se originam em idade muito precoce, a partir de nossos pais 
(que aprenderam, por sua vez, de seus próprios pais), ou a partir de outras pessoas que nos 
influenciam. Mantemos essas crenças durante toda nossa vida, as quais colorem nossas experiências 
relativas à prosperidade e dinheiro. Para poder criar prosperidade em nossas vidas, temos que 
substituir TODAS nossas crenças limitantes. Não há outro caminho. Isto significa ser responsáveis por 
nossa vida. Significa estar disposto a mudar. 

 
Pode ser que tenhas ouvido opiniões e comentários sobre como “o dinheiro é algo sujo”, “uma 

moeda poupada é uma moeda ganha”, “os artistas tem que lutar para ganhar dinheiro”, “tens que 
trabalhar duro para ganhar dinheiro”, “não mereço ter dinheiro”, etcétera. Nossas crenças 
verdadeiramente criam nossas experiências e esta é arazão por que desejaria que examinasses 
cuidadosamente tuas próprias crenças acerca do dinheiro e da prosperidade. 

 
Aprendi que é nosso direito de nascimento ter abundância, prosperidade e dinheiro. Supõe-se que 

devemos tê-lo. Aprendi que estamos no processo de recordar quem somos realmente. Somos em 
verdade poderosos chamãs, mestres, avatares, bruxos, magos e criadores. Todos nós. Somente 
esquecemos disso. 

 
O dinheiro é um meio de intercâmbio. O dinheiro é energia. “Creating Money” declara que a 

prosperidade se baseia no bem que é capaz de dar ao mundo. Diz que o êxito é criar algo quando o 
necessitas, é amar e respeitar a outros e a ti mesmo, é crescer e aprender de todas tuas experiências, 
o êxito se mede pela qualidade e pela felicidade que há em tua vida. Ser rico é ter dinheiro para 
realizar o trabalho de tua vida. E outra vez, o dinheiro é energia. Agora é o momento de entender 
exatamente como trabalha a energia e como utilizá-la em tua vida. Segundo vamos entrando e saindo 
da quarta dimensão, as coisas se manfiestam agora mais depressa que nunca. Portanto, é mais 
importante agora que nunca assegurar-se de que a energia flui sempre em todas as áreas de tua vida, 
para poder criar tua vida ideal. Como flui tua energia? 

 
Tua varinha  mágica  

 
Tu mesmo és a fonte de tua abundância. Já escutaste isto antes? Eu creio que é algo totalmente 
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certo e o tenho experimentado em minha vida. A abundância não provém de teu emprego ou de teu 
plano de pensões ou de tuas ações, como a muitos nos foi ensinado. A abundância não provém de 
teus amigos ou de tua/teu esposa(o), ou de qualquer pessoa ou coisa fora de ti. A abundância provém 
de ti sempre. Se te faz sentir melhor dizer que o Universo, ou Deus, ou Tudo-o-que-É é a fonte de tua 
abundância, por favor diga-o. Em qualquer caso, tudo é o mesmo. 

 
Podes criar qualquer coisa que desejes em tua vida. Aprendi que nossos pensamentos são coisas 

reais e tangíveis. Todos os dias estamos manfestando nossos pensamentos. Quando pensamos um 
pensamento, este toma forma e se manifesta como um ímã. Viaja fora e, como um ímã, atrai algo que 
encaixa com este pensamento. Em “Merlin’s Message”, Merlim diz que nossos pensamentos e 
sentimentos são como uma varinha mágica e que cada um de nós possui esta varinha mágica. Tua 
varinha mágica é muito poderosa e muito real – atenção para onde estás apontando! Quando apontas 
tua varinha até algo (ou diriges teus pensamentos e sentimentos até isso), esse algo ao final 
aparecerá ante teus olhos como se fosse magia – se o queres ou não. Onde apontas tua varinha 
mágica?  

 
A Lei de Atração  

 
A Lei Universal de Atração é uma lei muito simples, porém muito poderosa que nos permite criar 

nossa realidade. Esta lei estabelece que tudo o que vai prá fora debe regresar. Quando dirigimos 
nosso pensamento até algo com intenção, por ejemplo que não temos suficiente dinheiro, atraeremos 
tudo aquilo que suporta este pensamento. Atraeremos mais carência. Este é o lugar para onde 
apontamos nossa varinha mágica. Atrais aquilo para o que diriges tua atenção. 

 
O truque está em apontar nossa varinha mágica só no que queremos, para ver se se manifesta em 

nossa vida. Isto é tudo! A mayoría de nós  costumamos focar-nos no que não queremos, como um 
hábito. Temos pensamentos como “Não tenho suficiente dinheiro para comprar este carro”, ou “Não 
posso permitir-me comprar isso”. Quanto estes pensamentos e estas palavras saem fora, só atraem e 
criam carência. Esta é a Lei de Atração. Em “Creating Money”, Orin e DaBen dizem: “se reconheces 
um pensamento negativo, simplesmente põe em seu lugar um pensamento positivo. Se, por exemplo, 
ouves a ti mesmo dizendo 'não tenho dinheiro suficiente' simpesmente diga 'tenho dinheiro em 
abundância'...” Em lugar de dizer “Não posso permitir-me comprar isto” diz “Escolho não comprar isto 
neste momento”. 

 
Também comentam: “os pensamentos positivos são muito mais poderosos que os negativos. Um 

pensamento positivo pode cancelar centenas de pensamentos negativos”. É muito útil saber isto. 
Repito que nossas palavras e pensamentos são muito poderosos, importantes e magnéticos. 
Redunda em benefício nosso pensar e falar acerca de nossa abundância em lugar de em nossos 
problemas financeiros. Isto significa focar-se e falar de todas as coisas maravilhosas que ocorrem em 
nossas vidas e das que estão a ponto de ocorrer. Significa falar como se fosses próspero e rico agora. 
Isto, de vota a ti, incrementará tua prosperidade e abundância. 

 
 

Agindo Como se...  
 
Agir como se fosses próspero e abundante é outra chave para incrementá-lo. Por exemplo, se vês 

que não tens dinheiro neste momento para comprar o carro novo a que tenhas colocado o olho, por 
quê não atuar como se tivesses o dinheiro e fazes um test drive do carro? Reúne todo o material que 
possas sobre o tipo de carro que queres. Faça um test drive e sente que já é teu. Logo atrairás as 
circunstâncias, pessoas e dinheiro até ti de modo que este carro (ou um melhor) seja realmente teu. 
“Agir como se” é outro modo de sustentar tua varinha mágica apontando ao que desejas. 

 
Tua imaginação 
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Outra ferramenta extraordinariamente poderosa que possuis é a imaginação. Tua imaginação te 

permite fantasiar, sonhar acordado, visualizar e viver teus sonhos. Orin e DaBen dizem “tua 
imaginação tem mais alcance do que o que acreditas. É o vínculo mais próximo de tua alma. Não está 
sujeita a teus programas do passado, crenças ou medos. A imaginação te foi concedida para que 
possas transcender teu mundo físico. Te aproveita da habilidade para dar um passo fora de teus 
limites pessoais e liberar teu potencial maior. Tua imaginação pode viajar a qualquer mundo ou 
dimensão...”. 

 
Como artista, nunca deixei de utilizar minha imaginação desde minha infância e sei quão poderosa é. 

O que faço é sentar-me e utilizar todos os sentidos em minha imaginação, fazendo a cena tão real 
como me é possível. Realmente me vejo a mim mesma em meu olho mental fazendo ou tendo o que 
quero e “ouço” as pessoas falar e o sol brilha de verdade e esquenta minha pele. Represento-o em 
minha mente até que posso quase tocá-lo – é tão real! 

 
Se falamos de agir, aprende a agir como fazem as crianças, como fazias quando eras criança. As 

crianças sempre estão utilizando sua imaginação, inventando gente e cenários imaginários, jogado o 
faz-de-conta. Este é verdadeiramente um processo muito poderoso, uma parte muito importante da 
criação. Podemos conseguir muito através desse jogo. 

 
“Creating Money” diz: “se não podes acreditar que é possível, então não o terás”. É assim simples. 

Se não és muito visual em tuas visualizações e fantasias, aprendi que usar teus sentimentos é 
também muito efetivo. Não atrairás nada a menos que possas ver em tua mente ou senti-lo. Primeiro 
deves acreditar que é possível, depois ver ou sentir como está acontecendo. Utilizando tua 
imaginação desta maneira, visualizando, sonhando acordado com todos teus sentidos postos nele, 
crias exatamente o que queres. Tenho feito isto sempre. Faço agora, a propósito! 

 
 

Acelerando as coisas  
 
Se queres acelerar a Manifestação do que desejas, incrementa tuas emoções acerca dele. As 

emoções energizam os pensamentos. Aprendi que um sentimento poderoso junto com a intenção e o 
desejo atraem os resultados quase instantaneamente. 

 
Por exemplo, pensa em algo que de verdade, de verdade, desejaste no passado e que conseguiste. 

Recordas como te sentiste quando o conseguiste? A excitação e a expectativa por tê-lo, usá-lo e 
disfrutá-lo fez que chegasse a ti bastante depressa, não é verdade? E tu, provavelmente nem te 
inteiraste de todo o processo. 

 
Lynda Dahl, em "Ten Thousand Whispers" escreve: “A intensidade é a essência que conduz as EE 

units (unidades eletromagnéticas) até a massa final, e quanto mais forte seja a intensidade ou 
emoção, antes entra a massa dentro desta realidade. Não importa se a intensidade se forma ao redor 
de um sucesso temeroso ou feliz, um sucesso escolhido conscientemente ou um que abrigamos a 
nível consciente, o resultado é o mesmo.” 

 
Porém, se utilizas tuas emoções fortes também podes conseguir o que não desejas muito 

rapidamente, se tua varinha mágica está apontando até algo negativo, como a carência ou o medo. 
Esta é a Lei Universal da Atração. O que tens que fazer é energizar teus pensamentos com 
sentimentos de alegria, excitação e esperança, e estar preparado para ver teu desejo aparecer ante ti 
mui rapidamente. 

 
Outra maneira poderosa de acelerar os acontecimentos é focar-se no motivo ou significado do que 

desejas. Por exemplo, se o que desejas é uma quantidade importante de dinheiro, pensa o que é que 
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há por trás desse dinheiro. Que significa realmente para ti ter esse dinheiro? Qual é o propósito? É 
liberdade, segurança, felicidade? Uma vez que tenhas localizado com precisão o motivo e tens uma 
visão clara dele, foca-te em desenvolver esta qualidade ou motivo agora. Isto atrairá o que desejas até 
ti em formas que nunca imaginaste, e muito mais rápido do que acreditaste. 

 
 

REALIZANDO O TRABALHO DE TUA VIDA  
 
Agora é o momento de realizar o trabalho de tua vida, se ainda não o estás fazendo. Se 

desconheces qual é o trabalho de tua vida, repassa teus talentos e habilidades. Acredito firmemente 
que todos nós nascemos com muitos talentos e teremos, ou desenvolveremos mais ao largo de nossa 
vida. Eles nos conduzirão até o trabalho de nossa vida, ou seja, a realizar aquilo para que viemos 
aquí. As crianças pequenas nos provêem de numerosas pistas acerca destes talentos e dons e, em 
muitas ocasiões, expresam verbalmente oque vieram fazer aquí. Tenho sido numeróloga durante 
quase trinta anos e tenho ajudado a muitas pessoas a descobrir seu verdadeiro propósito de vida para 
que estas possam começar realmente. 

 
Tua alma sempre te da empurrões na direção correta. Se te encontras atualmente trabalhando (ou 

desempregado) e pensas que primeiro tens que poupar uma quantidade suficiente de dinheiro para 
poder iniciar a realizar o trablaho de tua vida, te pediria que reconsiderasse isso. Como já disse, creio 
que desde o momento que começamos a realizar o trabalho de nossa vida o Universo inteiro nos 
apoia. Antes inclusive de que nos demos conta, conheceremos as pessoas adequadas, estaremos no 
lugar adequado, no momento adequado e estaremos atraindo o dinheiro que necesitamos para 
conseguir nossos objeivos. Inclusive ainda que seja um pequeño passo até o que realmente amas 
fazer enquanto trabalhas em teu atual emprego, sempre serás apoiado e muitas portas começarão a 
abrir-se. 

 
DAR E RECEBER  

 
Pelo jeito, as pessoas acham fácil dar, porém mais difícil receber. Receber é uma parte importante 

de dar. Ambos mantém a energia circulando em nossas vidas. E também mantém a prosperidade 
fluindo em nossas vidas. 

 
Aprendi que devemos receber com alegria e gratidão. Agradepa às pessoas e agradeça ao Universo. 

Desta forma manténs as portas abertas a receber inclusive mais. Pode ser que recebas dinheiro e 
prosperidade de fontes muito pouco usuais. “Creating Money” oferece um exercício (dentre muitos) 
que podes fazer agora mesmo. Sugere que peças ao Universo que te envie dinheiro por meio de um 
canal novo nas próximas semanas e agradeça-o quando chegue. Experimenta a ver o que acontece”  

 
E não te esqueças de aceitar os cumprimentos. Só sorria e agradeças  

 
Aceita dinheiro e presentes só quando te são oferecidos livremente. Tenho me dado conta de que as 

vezes que não aceitamos dinheiro ou presntes se debe a que há “fios” grudados neles, ou quando 
alguém está tratando de comprar tua amizade.  

 
Dar é uma parte importante de receber. Se podem dar outras coisas além de objetos: podes dar teu 

tempo, teu conhecimento, teu bom exemplo, etc. É importante dar presentes que realmente ajudam e 
dão serviço às pessoas, algo que eles possam utilizar verdadeiramente em suas vidas. Ao longo de 
minha vida tenho desfrutado muito oferecendo meu tempo e meus conhecimentos em trabalhos de 
voluntariado para centros de caridade nos quais acredito profundamente. Tenho doado dinheiro para 
organismos nos quais realmente acredito. É um sentimento tão maravilhoso dar desta maneira... 
Quando damos livremente, o Universo nos dá livremente também. 
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A propósito, é muito importante que nos demos a nós mesmos também, para manter a energia 
fluindo. 

 
Porém, também há momentos na vida nos quais não é apropriado dar. Por exemplo, quando damos 

com fios aderidos ao que damos, ou nos sentimos obrigados ou quando colocamos expectativas 
sobre o presente que estamos oferecendo. Se fazemos isto, estamos criando bloqueios no fluxo de 
energia. Sempre temos que dar livremente, e com verdadeiro desprendimento. 

 
Em meus anos de experiência tenho visto que dar a pessoas que sempre estão necessitadas, que 

sempre tem que ser resgatadas de certas situações, que sempre estão na mesma situação sem 
importar o número de vezes que lhes tenha ajudado, pode prejudicar-lhes e deter seu crescimento. Se 
pode converter em pessoas dependentes de nós. Existe uma razão para que ellas dirijam sua varinha 
mágica para a carência. Quiçá tenham importantes lições que aprender e se nós lhes estamos dando 
constantemente nunca aprendem a tomar o mando por eles mesmos. Cheguei à conclusão que o 
melhor é ajudar-lhes a criar sua própria prosperidade e abundância. 

 
Ferramente Nº 1 para a Manifestação 
A Lista Mágica 

 
Em primeiro lugar, quero compartilhar com vocês uma ferramente que tenho utilizado com êxito 

desde que era pequena. Sei que outras pessoas têm utilizado também com muito êxito e há livros 
escritos sobre ele, sobretudo nos últimos anos. Realmente é muito simples e muito poderoso. 
Costumava chamá-la simplesmente minha “Lista”, porém agora la chamo a “Lista Mágica”, inspirada 
por um estudante no-metafísico faz alguns anos (Mais adiante comentarei isto). Com esta Lista 
Mágica, estás utilizando o oder das palavras escritas e faladas que são liberadas ao Universo para ser 
manifestadas em tua realidade. 

 
 

Todo o que se precisa é seguir estes passos:  
 
1.   Pega uma folha de papel (qualquer classe de papel para escrever vale: um caderno ou uma folha 

de tua cor favorita, etc.), e escreve uma lista numérica com todos teus desejos. Podem ser desejos a 
curto prazo e a longo prazo. Aponta teus desejos o mais claramente possível.  

 
2.   Depois de que tenhas escrito todos teus desejos, ao final da página escreve algo assim: “Que 

todos estes desejos, ou melhores, se manifestem para o Maior Bem de tudo e de todos”. Isto libera 
qualquer necessidade de manifestar teus desejos de uma maneira em particular. Abre-lhe as portas 
ao Universo para que te traga o que desejas da melhor e mais elevada forma possível, e no momento 
adequado. 

 
3.   Tenha contigo esta Lista Mágica todo o tempo, no bolso, na carteira, etc..  
 
4.   Leia tua lista (em voz alta se é possível) justo antes de ir dormir, ao despertar e antes de 

fazermeditação. Faz isto todos os dias e logo verás os resultados. 
 
5.   Segundo se vão manifestando teus desejos, risca-os de tua lista. Logo desejarás escrever 

outros, e criar outra Lista Mágica (a antiga pode ser que esteja ilegivel com todos esses riscos!). Se 
alguns dos velhos desejos não se tenham manifestado ainda, acrescente-os também a esta nova lista. 
Pessoalmente, prefiro fazer isto nas noites de lua cheia e nova, para assim beneficiar-me de suas 
poderosas energias de manifestação. Há alguns anos estudei espiritualidade nativa americana com 
uma curandeira de Lakota e aprendi o ritual de escrever meus desejos nas luas cheias e novas e 
depois queimá-los, para liberá-los ao Universo. Porém pode ser que queiras conservar tua Lista 
Mágica, pois a poderá utilizar assim todos os dias. 
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6. Finalmente, não mostres tua lista nem fales dela com outras pessoas. Mantenha para ti. Esta é 

uma maneira de manter a energia direta e totalmente focada no que tu queres. Falar sobre isso e 
compartilhar com pessoas só faz dispersar tua energia e pode que leve mais tempo para os desejos 
se manifestarem. 

 
A Lista Mágica real e verdadeiramente funciona. Todos podemos fazê-lo. Qualquer pode fazê-lo. O 

estudante no metafísico de que falei antes (meu colaborador neste tempo) estava em um de meus 
seminários sobre prosperidade e depois de descrever o que eu havia chamado “Minha Lista”, ele ficou 
pálido. Depois do seminário me disse que havia começado a escrever uma lista como a que eu havia 
decrito no colégio quando era pequeno. Me disse que a havia chamado “Lista Mágica” e jamais o 
comentou com ninguém, nem sequer com seu irmão. Estava tão surpreso em ouvir-me falar de seu 
segredo! Então, ele quis mostrar-me sua lista, embora eu protestasse por isso. Alegro-me que o 
fizesse neste caso em particular, porque sua lista era muito pouco comum e me demonstrou 
verdadeiramente quão milagrosa é esta ferramenta. 

 
Este homem, então de uns cinqüenta anos de idade, tinha vários hobbies, a maioria relacionados 

com colecionar objetos e garrafas raras e antigas – algumas de muito valor. Os pontos de sua lista 
eram coisas das que a maioria das pessoas sequer haviam ouvido falar ou haviam visto antes. Sua 
lista estava muito desgastada e tinha várias frases riscadas. Me disse que a guardava em seu bolso 
para dar-lhe uma olhada um par de vezes ao dia. Me descreveu como lhe chegaram cada um dos 
pontos que havia nela, como se fosse magia. Algumas vezes, esta se manifestava condizindo seu 
carro por uma estrada sem razão aparente, para descobrir que ali havia uma loja onde se vendiam 
coisas, e onde descobriu um ou vários de seus desejos da lista a um preço totalmente adequado para 
ele. Sempre que encontrava a si mesmo no lugar perfeito no momento perfeito. Um dos desejos de 
sua lista se manifestou três semanas mais tarde depois de haver-me mostrado sua lista. Era um carro 
clássico (não recordo o modelo) da cor exata e do ano que havia espeficicado, e em perfeitas 
condições. Uma anciã o havia tido em sua garagem muitos anos e decidiu desfazer-se dele. Em seu 
caminho até seu trabalho, derrepente virou na sua rua e viu o cartaz “Vende-se” e o preço era 
adequado. Mais tarde, veio ao trabalho dirigindo seu carro para mostrar-me. 

 
Quis compartilhar esta experiência com vocês para enfatizar o fato de que a Lista Mágica sempre 

funciona, inclusive para aqueles que não estão familiarizados com conceitos metafísicos.  
 

Ferramenta Nº 2 para a Manifestação 
A Roda Mágica 

 
Quando era adolescente, comecei a criar o que eu chamo “A Roda Mágica”, algo que aprendi de 

pessoas como Catherine Ponder, autora de “Opening Your Mind To Prosperity” (Abrindo tua mente à 
prosperidade), e que ella denominava “A Roda da Fortuna”. Desde então, tenho ouvido nomeá-la de 
formas diferentes por fontes distintas como por exemplo “A Roda da Prosperidade”, porém o mais 
importante é que esta é outra poderosa ferramenta que funciona para todo mundo. 

 
A Roda Mágica funciona como a Lista Mágica, exceto em que fazes desenhos do que desejas em 

lugar de escrevê-los. Teu subconsciente se comunica contigo por imagens e símbolos todo o tempo, 
sobre tudo durante o sonho. Por que não comunicarmos com nosso subconsciente por meio de 
imagens? De todo modo é algo que já fazer com tua imaginação. Esta é também uma forma poderosa 
de manifestar o que desejas em um curto período de tempo. 

  
1. Em primeiro lugar, compre algumas cartolinas grandes nas cores que mais gostes. Por exemplo, 

se estás trabalhando especificamente em criar-te abundância, prosperidade ou um novo 
trablaho, podes preferir uma cartolina de cor verde. Também a cor dourada lhe pode ir bem. 
Visutlamente, o subconsciente associará o verde e o dourado com dinheiro. Recorde que cor é 
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vibração e energia, e o que estamos fazendo é trabalhar e jogar com a energia. Se o que estás 
trabalhando é amor e romace, pode ser que desejes uma cartolina de cor rosa. Utiliza a cor que 
ressone pessoalmente contigo para aquilo que desejas conseguir. 

 
2. Corte a cartolina em forma de grandes círculos. 

 
3. Busca em revistas, propaganda e anúncios aquelas imagens, a cores, do que desejas. O 

subconsciente responderá mais rapidamente às imagens coloridas do que as em preto e branco. 
Recorte-as e cole-as na roda. 

 
4. Tenho ensinado às pessoas utilizar rodas diferentes para diferentes tipos de desejos. Por 

exemplo, se desejas amor e romance ponha em tua roda só as imagens que representem o 
amor e o romance para ti, como corações, fotografias de casais, etc.. Ponha imagens que 
representem a prosperidade e o dinheiro, ou teu trabalho ideal, ou o trablaho de tua vida, em tua 
roda da prosperidade. Pode ser que desejes recortar fotografias de dinheiro da categoria que 
queiras e colá-las em tua roda. Uma fotografia de tua nova profissão mostrará a teu 
busconsciente exatamente o que queres. Podes ter muitas rodas, porém assegura-te de que não 
pareça desordem nelas ou atrairás resultados confusos. Assegura-te também de que as imagens 
que coles nelas correspondam exatamente ao desejo que quere que se manifeste em tua vida. 

 
5. Uma vez que tenhas completado cada uma das rodas, cole algo nelas que represente tua 

conexão espiritual, como pode ser uma imagem de algum Mestre Ascencionado com que 
ressoes, desenhos de anjos, etc.. Não precisa ser um desenho, pode ser também um objeto 
sólido, como cristais ou uma cruz, por exemplo. Em minha classe de Espirualidade Nativa 
Americana, também adicionamos algo que representa nossos totems pessoais. Adicionar algo 
que represnta teu conceito da esperitualidde significa adicionar poder, energia e proteção à tua 
roda. Pode ser que desejes colocar uma fotografia de ti mesmo em cada roda, de modo que teu 
subconsciente possa ver-te associado com as imagens que queres materializar. No entanto, teu 
subconsciente captará a mensagem mui claramente com ou sem tua fotografia. 

 
6. Observe tua Roda Mágica todos os dias, especialmente ao despertar e antes de dormir. E 

novamente te digo, não mostres tuas rodas a outras pessoas. Tal como disse Catherine Ponder: 
“o que é sagrado é secreto”. 

 
Ferramenta nº 3 para a Manifestação 
Afirmações Positivas 

 
Muitos de vocês já ouviram falar do poder das afirmações positivas para criar o que desejamos na 

vida. Se tens tido crenças como as que mencionei no princípio deste artigo, crenças que têm estado 
apartando-te do que que queres, o uso das afirmações positivas é fundamental. Quando se utilizam 
repetidamente, as afirmações positivas reprogramam literalmente o subconsciente. São instruções 
positivas que substituem as crenças antigas pelas que necessitas agora para manifestar exatamente o 
que desejas. A utilização das afirmações positivas é uma das coisas mais poderosas que podes faze 
para ajudar-te.  

 
As afirmações positivas são declarações positivas que escreves e/ou lêes diariamente até que o que 

desejas se manifeste em tua vida. Ler e escrever repetidamente afirmações positivas sobre o dinheiro, 
a prosperidade e a abundância é outra ferramente poderosa que sempre funciona. 

 
1.  Para iniciar, anote afirmações positivas no presente. Comece com “Eu” ou “Eu sou”. Escreve 

estas afirmações várias vezes ao dia, umas 10 ou 20 vezes cada. Por exemplo, podes escrever “Eu 
tenho êxito”, ou “Eu sou um ímã para a prosperidade”, ou “Eu mereço ser rico”, ou “Eu tenho agora um 
novo e maravilhoso emprego” uma e outra vez. Deves sentir-te bem com as declarações que uses. 
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Podes escrever afirmações positivas para todas as áreas de tua vida, incluindo o amor e a saúde. 
 
2.  Lê tuas afirmações positivas em voz alta. A palabra falada é muito poderosa e criará os 

resultados rapidametne. Porá certas vibrações em movimento, que se manifestarão com forma. 
  
3. Diga tuas afirmações positivas em voz alta em frente a um espelho. Na Escola de Metafísica 

aprendi o poderoso que é olhar-te a ti mesmo nos olhos frente a um espelho enquanto realizas 
detereminados exercícios, como pode ser pronunciar estas afirmações. Teus olhos são realmente as 
janelas de tua alma, e repetir as afirmaçõe enquanto olhas teus próprios olhos te outorga um poder 
tremendo. Os benefícios são muitos, incluindo o aumento da autoconfiança, da autoestima, da 
autoimagem, do amor próprio e do otimismo. Louise Hay, a autora de “Você pode curar sua vida” 
sugere também pronunciar verbalmente as afirmações positivas frente a um espelho, olhando-se 
diretamente nos olhos. 

 
 4. Podes gravar tuas afirmações com tua própria voz e escutá-las no carro, ou em teu trabalho, em 

qualquer lugar, em qualquer momento. Quanto mais utilizes tuas afirmações, mais rapidamente as 
afirmações se convertirão em crenças. E tuas crenças se converterão em tua realidade. 

 
Para obter exemplos de afirmações poderosas sobre o dinheiro e a prosperidade, recomendo 

encarecidamente ler o livro “Creating Money” e/ou pedi-las gravadas em cassete em 
www.orindaben.com. Há muitas sugestões em todo o livro, canalizadas pelos guias Orin e DaBen, e 
designadas para criar as maiores mudanças em tua vida. 

 
 
EM CONCLUSÃO 

 
Estas são algumas ferramentas para que possas manifestar rapidamente o dinheiro, a prosperidade 

e a abundânca, ou qualquer outra coisa que desejes em tua vida. Outras ferramentas muito efetivas 
que podes explorar são o Feng Shui (que mantém a energia positiva fluindo em teu entorno pessoal e 
profissional), mudrás (posturas manuais de yoga), mantras (afirmações de palavras/sons) e o uso do 
poder do som, como “AH”, para pronunciar enquanto visualizas teu desejo. Todas estas ferramentas 
fazem que tua varinha mágica se mantenha apontada só para o que tu queres. Estas ferramentas e 
técnicas usam a energia e as leis espirituais que criam verdadeira magia em tua vida. 

 
 
Também é muito importante deixar ir. Por minha experiência nos seminários, vejo que isto é algo no 

que muitas pessoas ficam presas. Desejam controlar o como e o quando algo se vai manifestar. Isto 
só cria um bloqueio no fluir da energia. Depois de haver utilizado as ferramentas descritas 
anteriormente, dirigindo tua atenção unicamente até o que desejas, é importante soltar-se ante os 
resultados. Só deixa que ocorra. Não te preocupes em absoluto. Permitas que chegue até tua 
realidade. Confia em que o Universo te trará o desejo da melhor maneira possível. 

 
Se desejas em um momento determinado comprovar como progride a Manifestação de teus desejos,  

dá uma olhada em tua vida. Tua vida é um espelho do que há dentro de ti. Tua vida reflete 
exatamente tuas crenças, desejos e sonhos. Se não gostas do que vês, muda-o, mudando o desenho 
que há em tua mente e tuas crenças. Assegura-te de que tua varinha está apontando exatamente 
para aquilo que desejas em todo momento. 

 
Deves saber que nunca estás só. Sempre podes pedir ajuda a teu Eu Superior, anjos, guias Mestres 

Ascencionados e a Tudo-o-que-É em qualquer momento. Verdadeiramente estás a bordo da Idade 
Dourada. Agora é o tempo de recordar quem és realmente. Sois todos magos, chamãs, bruxos, 
mestres, avatares e criadores. 
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FIM 
 

*    *    * 
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