
SOBRE A LEI DA ATRAÇÃO 
 

 
 

Adote na sua vida as perguntas : “Porque eu atraí isto ?” e “O que é 
que eu tenho que aprender com isso que eu atraí ?”.  
 

    Todas (todas mesmo) as coisas que nos acontecem são atraídas por 
nós para nos exercitar e nos ensinar.  
 
    O nosso Eu Superior e a Vida estão sempre fazendo suas arrumações 
para que possamos aprender e evoluir.  
 
     Por isso alguém já disse : “Cuidado com o que você deseja pois pode 
acontecer !”.  
 
      Nós costumamos achar que quando pedimos a Deus alguma virtude 
ou qualidade positiva, Ele vai milagrosamente introduzir esta virtude em 
nossa mente e de repente ficamos pacientes, ou disciplinados, ou 
tolerantes...  
 
      Provavelmente o que a Vida- que antes de mais nada é uma força 
auto-reguladora - fará, é te proporcionar pessoas e situações que vão te 
fazer desenvolver e exercitar aquela virtude.  
 
      Se você pediu paciência, provavelmente vai atrair pessoas que vão 
te fazer perdê-la, e aí é que estará o seu exercício e seu aprendizado.     
      

      Então, sempre que as pessoas ou as circunstâncias te trouxerem 
desconfortos ou incômodos, ao invés de se revoltar, se ofender ou se 
entristecer, ou ainda pior, achar que a culpa é só do outro (ou sua), 
pergunte à Vida o que esta situação atraída por você está te obrigando a 
trabalhar.  
 
      Que virtudes e qualidades você está tendo que desenvolver para lidar 
com isso de forma harmônica e equilibrada, de forma a que possa favorecer 
seu crescimento? 
 
     Agora, se ao ler o título deste item você achou que tinha algo a ver com 
o filme que fala sobre a Lei da Atração, lembre-se de que você até pode 
conseguir uma casa de milhões de dólares. 
 
     Mas nunca se esqueça de que o Universo é quem decide, e que o 
desapego é uma das maiores e mais inteligentes virtudes. Até para não 
criar mais um frustrado, caso seu merecimento não lhe disponibilizar o que 
você deseja na hora em que você quer. 
 
    Saiba também que o Universo não entende e não registra a palavra NÃO.  
 
    Nunca afirme nada no negativo. Não diga, por exemplo, “não quero ficar 
doente”. Para o Universo é o mesmo que dizer “eu quero ficar doente“. Diga 



“eu sou saudável”, “eu sou rico” (ao invés de “eu não quero ser pobre”), e 
por aí afora. Assim, a Criação funcionará como sua parceira. 
 
     E não se esqueça : somos como ímãs que estão constantemente 
atraindo e repelindo – pessoas, coisas e situações. Só que a qualidade do 
que atraímos é diretamente proporcional a qualidade do que emitimos. A 
qualidade do externo é um reflexo da qualidade do interno. E este é o unico 
jeito de mudar alguém : mudando a nós mesmos.  
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