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1.

INTRODUÇÃO

Parabéns: Hoje é o dia, a hora, o minuto e o segundo que se
inicia uma mudança na sua Vida. E por quê?
É pelo simples motivo que este Ebook contêm 7 Segredos
Mágicos para uma Vida mais Feliz. Antes de iniciarmos, vamos
nos apresentar – Cheferson & Luciana – Um Casal que trabalha
na área de Motivação, Sucesso Pessoal e Financeiro.

Cheferson & Luciana
Portal Só tem Riqueza.com
Motivação, Sucesso e Realização
Atuamos com seminários presenciais, cursos e produtos via
internet no Portal Só tem Riqueza.com nas Áreas de Sucesso
Pessoal para levar até Você essas informações que têm ajudado
milhões de pessoas a se reerguerem e descobrir o Sentido das
Suas Vidas, assim as ajudando a resolver seus problemas e
alcançar seus sonhos.
Na Verdade, não somos nós quem realizamos nada, e sim Deus
que está dentro de cada um de nós. Além disso, somos
Escritores/Autores, Empresários e Terapeutas na Área Mental.
Não quero que você confunda nosso trabalho com religião. Não
pregamos religião, falamos do Sucesso da Vida; da Sua Vida.
Mostramos para Você que nesta Vida existem Leis Naturais que,
quando seguidas, resultam na melhora do Seu Caráter, da

Auto-Estima, da Saúde, Sucesso Financeiro, Sorte Grande no
Amor, e todas as coisas boas que Deus nos deixou.
Na internet, possuímos nosso portal Só tem Riqueza.com –
www.sotemriqueza.com – aonde oferecemos para você muito
conteúdo de Motivação! Este trabalho é feito para Você, pois
Você é Infinito e pode realizar muito mais do que imagina
agora.
Neste E-book, traremos para Você 7 Artigos para uma Vida
Feliz e Plena. Tenha a certeza que você terá muitos benefícios
com a prática destes Conhecimentos.
Boa Leitura e Desejamos para Você muito Sucesso!
Grande abraço,
Cheferson & Luciana!

2.
O QUE ESTE EBOOK
PODE FAZER POR MIM?
Este Livro Digital (Ebook) possui um conteúdo de linguagem
simples e de fácil entendimento. Assim o fazemos para que
qualquer pessoa o entenda rapidamente.
Oferecemos gratuitamente este Ebook para que Você possa se
beneficiar dos conhecimentos aqui apresentados. Acreditamos
que o faz a diferença entre o Sucesso e o fracasso é o
conhecimento e a aplicação deste conhecimento.
Se você quer algo, deve investir tempo e o que você quer.
Imagine, por exemplo, que você queira se curar de uma doença
grave. Para se curar, é preciso saber as causas emocionais que
geraram a doença e, obviamente, procurar o tratamento
médico adequado.
Se você quer dinheiro (e quem não quer? – risos-), deve
investir tempo e dinheiro na sua formação para se qualificar em
uma oportunidade de negócio sua ou de outras pessoas que o
permita ganhar a quantia desejada de dinheiro.
Lendo este Ebook você terá noção plena da Felicidade Completa
e quais são as áreas da Vida que você pode melhorar, afinal o
ser humano, tal como as cores do arco-íris, possui somente 7
áreas aonde ele pode aprender a ser feliz.

3.

CONSIDERAÇÕES PARA MELHOR
APROVEITAMENTO DESTE EBOOK

São 7 Artigos poderosos e mais uma pequena surpresa no final.
Recomendo que leia este Ebook por várias vezes (muitas
pessoas o leram entre 7 a 20 vezes até entenderem totalmente
os conceitos), sua mente assimilará o conteúdo e assim,
naturalmente a Vida começar a brilhar.
Igualmente importante é a prática. As ações é que irão
determinar o seu sucesso ou fracasso. Agora, vamos ao que
nos interessa...
Boa Leitura!
Cheferson & Luciana.

4.

AS 7 ÁREAS DO SUCESSO

Todos nós possuímos 7 Áreas do Sucesso. Pense um pouco: o
que você quer para sua Vida? Mais amor, Mais Dinheiro, Mais
Sorte nas Amizades. Creio que todo ser humano nasceu para
ser Feliz e, por incrível que pareça, temos somente 7 áreas.
Cada Segredo falará um pouco destas 7 áreas. As 7 áreas
então, são: Fé, Poderes Mentais (Liberdade de Escolher Seu
Destino), Amizades, Amor, Riquezas Materiais, Saúde e Sexo.
Quem conhece estas Leis e as aplica tem algo poderoso em
suas mãos: o poder de controlar sua própria Vida, sem ser
abalado por coisas externas. Einstein usava essas 7 áreas
de maneira brilhante.
O que também pode e deve ficar claro é que todos nós temos o
livre arbítrio e somos responsáveis pelo que plantamos e pelo
que colhemos. Isso é tão importante que vou repetir:
NÃO EXISTEM VÍTIMAS NESTE MUNDO: TUDO QUE
COLHEMOS É RESULTADO DE ALGO QUE PLANTAMOS!

5.

AS LEIS DA VIDA QUE TE
CONDUZEM À FELICIDADE

Apresentamos para você as Leis da Vida que conduzem à plena
Felicidade. Napoleon Hill estudou, por mais de 20 anos, a
mente de pessoas que fizeram sucesso e de pessoas “normais”.
Constatou, que existem somente 3 diferenças entre elas. As
diferenção são:

1) As pessoas de sucesso tinham a mente ocupada com
suas metas e sonhos: elas se concentraram nos seus
objetivos e não nos seus problemas.
As pessoas normais viviam suas vidas com alguns raros
momentos de realizações e alegrias, mas também muitas
derrotas devido à falta de ter sonhos e metas a realizar na Vida
ou por não empregarem seus esforços no sentido de realizar
seus desejos;

2) As pessoas de sucesso agiram para conseguir o que
desejavam, apesar das dificuldades. Elas estavam e estão
cientes que na vida se tem um preço a pagar. Neste planeta
Terra, temos um preço a pagar para se conseguir o que
queremos;
3) As pessoas de sucesso assumem a responsabilidade
pelos próprios atos. As pessoas “normais” colocam a culpa do
que acontece nas coisas externas.
Com base nestes 3 conceitos, chegamos à conclusão de que os
hábitos nos movem ao sucesso ou ao fracasso. O grande
problema é que sua mente não te diz que seus hábitos é que
foram os responsáveis pelos seus fracassos. Quando isso
acontece o ser humano, por desconhecer as Leis da Vida,
tende a colocar a culpa nos fatores externos.
Já reparou como agem as pessoas que se sentem vítimas, por
exemplo? Elas tendem a colocar a culpa de todos os seus
problemas nos outros ou mesmo no “sistema”. Mas a culpada é
a própria pessoa que não aceita estes fatos.

Admiro muito a postura das pessoas que assumem a
responsabilidade pelos próprios atos. Quando se assume a
responsabilidade pela própria Vida, um novo Mundo de Alegria
começa a se formar, pois se tem a plena ciência de que não
somos “vítimas” de nada.
Sim, sei que talvez você esteja chocado com essas afirmações.
Mas nosso objetivo é justamente provocar em você uma certa
insatisfação com seu estado atual. Pois esta insatisfação é
que vai te determinar a buscar os caminhos para se
chegar ao estado desejado. Agora passemos aos 7 Artigos
com Segredos bem bacanas para Você...

6.

SEGREDO Nº 1: A CRENÇA É A MÃE
DAS INVENÇÕES – COMO TORNAR
SUA FÉ INABALÁVEL
A Crença é a Mãe das Invenções. A fé é a crença
daquilo que não vemos ou sentimos, mas
acreditamos do fundo do nosso íntimo que é
Verdade e irá acontecer! Nessa Vida, todos nós
temos fé em algo ou em alguma coisa. E essa fé é
sempre a mãe das invenções, das grandes
realizações.

Comece o Dia tendo Fé em Deus e em Você. Como
Deus está dentro de você, se você acreditar no seu potencial,
Deus vai acreditar em você. Os problemas aparecem na Vida, para
que possamos solucioná-los.
Se você se encontra triste, deprimido ou doente, saiba que a Fé em
Você mesmo vai te produzir milagres. Diga sempre para você
mesmo: eu acredito em mim, que posso e que consigo!
Vamos sempre celebrar a Vida! Todos nós já passamos por
dificuldades. Essas dificuldades, no fundo, foram plantadas por nós
mesmos no passado. A solução dessas dificuldades é que nos fazem
crescer como pessoas.
Citemos como exemplo o grande Mestre dos Mestres Jesus Cristo.
Com certeza, um dos maiores gênios da história que tinha plena
convicção de suas capacidades. Seus ensinamentos são de uma

profundeza grandiosa e até hoje não foram entendidos por parte da
humanidade.
Muitas igrejas e religiões cristãs pregam o “Jesus da placa de igreja”.
Se formos parar pra analisar os ensinamentos de Cristo, veremos que
ele pregou o amor e a unidade entre as pessoas. O ensinamento de
Cristo é baseado no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo.
Quem cumpre esses três mandamentos segue a Cristo
verdadeiramente.
Discussões como “aquela religião faz isso e isso é contra os
ensinamentos de Jesus”, ou “só nossa religião realmente salva”, ou
“para ser salvo você precisa seguir os rituais da nossa religião” são
infrutíferas e só levam as pessoas a se dividirem, criando conflitos
desnecessários. Essas pessoas podem conhecer melhor o poder de
Deus que habita o interior delas próprias.
Tenho uma emoção muito grande e de gratidão aos ensinamentos
desse precioso Mestre que ensinou que o homem é Vida Eterna e é
um ser espiritual e infinitamente capaz. Já no antigo testamento em
Sabedoria 2:23: “Ora, Deus criou o homem para a imortalidade, e o
fez à imagem de sua própria natureza”.

Pense nestes 3 ensinamentos para Sua Vida:
Amar a Deus,
Se Amar e
Amar o Próximo!
Se você amar a Deus, se amar, automaticamente amará o
próximo. Amar o próximo significa perdoar a todas as pessoas.
Amar a si mesmo significa também perdoar a si mesmo e gostar
de Você. O passado já passou, o presente é agora. A eternidade é
o agora. Quem tem essa consciência, vive estes 3 ensinamentos de
Cristo.
Grande abraço,
Cheferson

7.

SEGREDO Nº 2: OS PODERES
DA MENTE – COMO USAR O
PODER
DAS
PALAVRAS
PARA
MELHORAR
SEU
DESTINO

As palavras pensadas, ouvidas e faladas
são o molde que dá origem aos
pensamentos. O mundo atual é um produto dos nossos
pensamentos.
Talvez você já tenha ouvido falar disso antes: vamos explicar
melhor como funcionam as leis da Mente que conduzem o
destino do homem e da humanidade como um todo.
A mente humana é algo extremamente poderoso. Na
verdade a grande maioria das pessoas utiliza apenas de 1% a
3% de sua capacidade. O restante costuma ficar ali
“adormecido”, sem utilização. Como, então, usar melhor todo
nosso potencial?
Nossa mente é dividida em duas partes: o consciente e o
subconsciente. O consciente é a parte lógica e racional de
nossa mente. É ela quem cria os pensamentos e funciona
também como uma “barreira crítica” que aceita ou não os
pensamentos dos outros.
O consciente é uma espécie de “vigilante” da nossa mente. O
consciente equivale a 5% da mente. O subconsciente é a
parte emocional, intuitiva e sentimental. Equivale a 95%
das nossas capacidades e é no subconsciente aonde estão os
pensamentos gravados desde a infância.
O Subconsciente atua de duas maneiras:

a) O subconsciente tem “funções programadas” naturais
com
as
quais
nascemos,
crescemos
e
nos
desenvolvemos.
Pesquisas científicas comprovaram que o Subconsciente é o
“arquiteto do corpo e das funções vitais”. O Subconsciente faz
nosso coração bater, transforma os alimentos e líquidos
ingeridos em proteínas, vitaminas e as distribui perfeitamente
em todas as células do corpo humano de maneira sábia e
ordenada;
b) Num segundo nível, o subconsciente reage aos nossos
padrões mais profundos de pensamentos. Ele funciona
como um verdadeiro computador que lê nossos pensamentos,
os grava e responde a estes pensamentos. Assim, por exemplo,
toda vez que pensamos em dar amor, acabamos recendo amor
de outras formas.
O consciente é a ação; o Subconsciente é a reação. Para
cada pensamento, ocorre uma reação. A Lei da Atração é
baseado nisso. Tudo que pensarmos sempre com palavras ou
imagens, torna-se realidade na Vida, com o passar do tempo.
As pessoas, no geral, não tem noção do poder que as
palavras exercem em seu Destino. Por exemplo: Afirme
todos os dias para o seu filho que ele é um ótimo e inteligente
aluno. O Subconsciente dele reagirá a isso e ele se
transformará num ótimo aluno e usará melhor sua inteligência.
Use somente boas palavras para você mesmo. Você e as
pessoas gostam de ser elogiadas. Os grandes líderes sabem o
poder que as palavras exercem nas pessoas.
A palavra cria uma mudança no nosso estado emocional. As
emoções nos fazem colocar em ação para mudarmos o que não
queremos mais. Esse estado de motivação gera resultados. É a
lei da Colheita: tudo que plantarmos na mente,
colheremos mais cedo ou mais tarde.
Portanto, vamos usar boas palavras para transformar nossas
Vidas. Não fique se rebaixando perante o mundo, dizendo aos
outros que é pobre, doente ou vítima. Ao contrário, fale para si

mesmo que é Feliz, Alegre, Saudável: Você se torna, no que
acredita!
Grande abraço,
Cheferson

8.
SEGREDO Nº 3: AMIZADES –
COMO CRIAR, CONSERVAR E MANTER
AMIZADES VERDADEIRAS E ALEGRES
Ter amizades na Vida é fundamental. As
amizades verdadeiras nos tornam uma pessoa
melhor. Além de se aprender e se ensinar
muito também.
O verdadeiro amigo é aquele que te consola
nos momentos difíceis;
O verdadeiro amigo é aquele que te ama, sem cobrar nada em
cobra;
O verdadeiro amigo é aquele que te ouve, e nem sempre o que
ele fala é para te agradar, mas sim para sua Evolução;
O verdadeiro amigo é aquele que te dá conselhos sábios, que
talvez um familiar não possa te dar;
O verdadeiro amigo é aquele que quer seu bem e não fica se
intrometendo na sua vida;
O verdadeiro amigo é aquele que faz tudo para seu bem,
mesmo que isso seja, a princípio, ruim para você.
O verdadeiro amigo é aquele que te ama e sempre vai lembrar
de você, mesmo morando longe de você.
Existem níveis de amizade: essas caraterísticas acima são dos
amigos top. Existem amigos "top", ótimos amigos, bons
amigos, amigos e os outros são conhecidos. Tente sempre ter
amigos top, mesmo que sejam poucos: eles farão toda
diferença na sua vida e na vida deles também.
Grande abraço,
Luciana

9.

SEGREDO Nº 4: UM GRANDE AMOR
– DICAS PODEROSAS, SIMPLES E
EFICAZES PARA ENCONTRAR UM
GRANDE AMOR
Uma das áreas que hoje em dia mais se fala, é
a parte de relacionamentos a dois, seja no
namoro, ou casamento. Lógico que quando se
fala em relacionamentos existem vários
assuntos
a
serem
abordados,
como
relacionamentos
com
amigos,
familiares,
colegas de trabalho, relacionamentos sociais.

Casamento é uma união ESPIRITUAL, e não carnal. Desde o
princípio dos tempos DEUS já nos deixou reservado nosso
companheiro (a), é o encontro da sua cara metade, que ao se
acharem se completam num todo!!!
É um eterno namoro, é um jardim que deve ser regado
todos os dias, é um jardim que deve ser adubado sempre,
aonde se plantam sementes de amor, sabedoria,
confiança, amizade, companheirismo, bom humor,
sorrisos.
Jamais devemos deixar formar no nosso jardim,
sementes que gerem “espinhos” tais como o ciúme, o
apego, a possessividade, a desconfiança, a cobrança, a
imaturidade. Amor é um sentimento que nunca nos faz
sofrer, ele é pleno e absoluto, só deseja o bem, não se
pode confundir amor com paixão.
No início do namoro, naquela época gostosa em que
conhecemos alguém é uma fase maravilhosa: é benzinho pra
lá, benzinho pra cá, telefonemas inesperados, surpresas
agradáveis, eu te amo o tempo todo, apelidos carinhosos do
tipo: “meu tesouro”, “minha princesa”, “chuchu da minha
marmita”, “azeitona da minha empada”, “tampa da minha
panela”, e por aí vai.

Um se doando ao outro de todas as formas, a mulher sempre
perfumada, arrumada, salão de beleza, unhas feitas. O homem
carinhoso, romântico, levando flores e jantares.
Os dois vão se descobrindo a cada segundo, o amor vai
aumentando, e já começam as promessas: “quando nos
casarmos vou fazer sempre isso pra você meu amor”, “nossa
vida vai ser linda, bela” “só love, puro love”.
E, mesmo nas brigas que acontecem, existe um jeito mais doce
de discutir, na hora de desligar o fone então, um diz para o
outro: “Ai meu amor desliga você, vai desliga, ahhhhhh eu não
consigo, vou contar até 3 então...e ficam horas nisso...”
O namoro é a fase do “vamos ver se é isso mesmo”. Na
realidade tudo é aprendizado e aprimoramento. Só que quando
a pessoa fica muito no teste, ela sofre, porque nossa alma
sempre nos mostra, nosso coração sente.
Pra
atrairmos
uma
pessoa
maravilhosa,
antes
precisamos nos amar, nos curtir, nos valorizar, nos
limpar, perdoar todo o passado. Quando aprimoramos nosso
espírito, iremos atrair alguém com a mesma vibração nossa.
Como nos ensinou Mário Quintana...
“Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com uma
outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar
dela.
Percebe também que aquele alguém que você ama (ou acha
que ama) e que não quer nada com você, definitivamente não é
o alguém da sua vida. Você aprende a gostar de você, a cuidar
de você e, principalmente, a gostar de quem também gosta de
você. O segredo é não correr atrás das borboletas... é cuidar do
jardim para que elas venham até você.
No final das contas, você vai achar não quem você estava
procurando, mas quem estava procurando por você!

Aos que não casaram... aos que vão casar; aos que acabaram
de casar; aos que pensam em se separar; aos que acabaram de
se separar; aos que pensam em voltar...
Não existem vários tipos de amor, assim como não existem três
tipos de saudades, quatro de ódio, seis espécies de inveja.” Texto de Mário Quintana

O AMOR É ÚNICO!
“Como qualquer sentimento, seja ele destinado a familiares, ao
cônjuge ou a Deus. A diferença é que, como entre marido e
mulher não há laços de sangue;
A SEDUÇÃO tem que ser ininterrupta... por não haver nenhuma
garantia de durabilidade, qualquer alteração no tom de voz nos
fragiliza, e de cobrança em cobrança, acabamos por sepultar
uma relação que poderia SER ETERNA.
Casaram. Te amo pra lá, te amo pra cá. Lindo, mas
insustentável. O sucesso de um casamento exige mais do que
declarações românticas.
Entre duas pessoas que resolvem dividir o mesmo teto, tem
que haver muito mais do que amor. É preciso que haja, antes
de mais nada,
RESPEITO: Agressões zero.
Disposição para ouvir argumentos alheios. Alguma paciência...
Amor só, não basta. Não pode haver competição. Nem
comparações. Tem que ter jogo de cintura, para acatar regras
que não foram previamente combinadas.
Tem que haver BOM HUMOR: para enfrentar imprevistos,
acessos de carência, infantilidades. Tem que saber levar. Amar
só é pouco.
Tem que haver inteligência. Um cérebro programado para
enfrentar tensões pré-menstruais, rejeições, demissões
inesperadas, contas para pagar.

Tem que ter disciplina para educar filhos, dar exemplo, não
gritar. Entre homens e mulheres que acham que O AMOR É SÓ
POESIA: tem que haver discernimento, pé no chão,
racionalidade. Tem que saber que o amor pode ser bom pode
durar para sempre, mas que sozinho não dá conta do recado.
O amor é grande, mas não são dois.
Tem que saber se aquele amor faz bem ou não, se não fizer
bem, não é amor. É preciso convocar uma turma de
sentimentos para amparar esse amor que carrega o ônus da
onipotência.
O amor até pode nos bastar, mas ele próprio não se basta.
Um bom Amor aos que já têm!
Um bom encontro aos que procuram!
E felicidades a todos nós!”
Texto escrito por Arthur da Távola

Tudo na nossa vida pode ser mudado, pode ser melhorado. Eu
sou exemplo viva disso, antes de entender como o casamento é
algo maravilhoso. Passei por várias dificuldades, fomos criados
com o pensamento que casar é ruim pegamos exemplos dos
nossos pais, amigos e acabamos aceitando essas ideais da
coletividade.
Eu passei por todos os estágios do amor: O amor falso, cheio
de apegos, ciúmes e cobranças. Só que a vida sempre nos
mostra o caminho certo, ela é MESTRE em nos ensinar.
Muitos acham que a opinião dela é a certa, batem no peito e
falam: “eu fiz tudo, e ele(a) não me valorizou. Ele(a) foi o
único(a) culpado”. Na realidade não existem culpados, existem
sim duas pessoas responsáveis por atos infantis e cheios de
imaturidades.
Depois que me divorciei, trabalhei minha parte interna, foram
meses pra me recuperar, perdoar, e meu esforço e dedicação
deram resultados. Eu que já nem acreditava mais no
casamento, estudei muito e decidi: “também mereço ser feliz
na vida a dois, quero me casar, ter uma família maravilhosa”.

Confiei em DEUS, isso é muito importante: confiar! Ter fé que
essa pessoa maravilhosa já existe, quando nos deixamos levar
pelo apego e ego, insistimos em querer alguém que já não nos
quer mais, por puro orgulho ferido, e fechamos os olhos a
possibilidades bem melhores.

LEMBRE-SE: O AMOR VERDADEIRO LIBERTA.
Hoje estou casada novamente a alguns anos, e procuramos
fazer de nosso casamento um eterno namoro. Assim como
devemos nos dedicar e nos empenhar no trabalho, nos estudos,
devemos também nos empenhar no nosso casamento com
dedicação total.
Hoje muitos casamentos acabam pela falta de humor entre o
casal fazendo caras feias um para o outro. E existem tantas
coisas criativas pra se fazer dentro do casamento...
Entre casais que se unem, visando
matrimônio, tem que haver um pouco de
infância, vida própria, um tempo pra cada
confiança. Certa camaradagem, às vezes
fazer de conta que não escutou. É preciso
não significa, necessariamente, fusão.

à longevidade do
silêncio, amigos de
um. Tem que haver
fingir que não viu,
entender que união

Um bom Amor aos que já têm!
Um bom encontro aos que procuram!
E felicidades a todos nós!
PS1: SE VOCÊ ESTÁ SOLTEIRO, VIÚVO OU DIVORCIADO,
PERDOE A SI MESMO E SEU PASSADO! Assim encontrará
naturalmente uma pessoa Maravilhosa para ser seu
companheiro(a).
PS2: SE VOCÊ JÁ ESTÁ CASADO, ELOGIE E VALORIZE SEU
COMPANHEIRO(A).
Grande abraço,
Luciana

10. SEGREDO Nº 5: RIQUEZA – COMO
GANHAR
MAIS
DINHEIRO
E
SATISFAZER
SEUS
DESEJOS
MATERIAIS
Muitas vezes, a sociedade não aceita que os
outros roubem o que lhe pertencem. Isso na
verdade é algo contra a lei. Quem fizer algo
errado, certamente terá conseqüências em
duas esferas: na justiça dos homens e no
nível mais profundo conforme as leis de
causa e efeito aonde o que plantarmos, nós
colheremos.
Já pararam para pensar no "ladrão de sonhos"? São as pessoas
ignorantes, ou seja, que desconhecem os princípios básicos da
lei de causa e efeito. Uma vez que conhecemos essa lei, jamais
a usaremos para prejudicar o próximo, pelo contrário, a
usaremos com intuições nobres e honradas.
Quando você chegar em uma pessoa e contar que teve uma
grande ideia para realizar um grande projeto e essa pessoa te
diz: "Isso é bobagem, não vai dar certo". Essa pessoa é um
"ladrão de sonhos". Se você aceitar a sua sugestão, irá
abandonar a ideia que beneficiaria milhares ou mesmo milhões
de pessoas e que, com certeza, o deixaria Milionário.
Jamais deixemos outras pessoas serem "ladrões dos nossos
sonhos". Não aceitemos sugestões que possam nos prejudicar.
Conte sempre com a Força, a intuição e a Sabedoria de Deus
que se aloja no seu interior. Essa Sabedoria sim é perfeita e
maravilhosa e jamais erra!
Você sabia que Thomas Edison foi considerado "tonto demais"
para os professores da sua época? Você sabia que Walt Disney
pediu empréstimos em 302 bancos para poder financiar seu
primeiro filme?
Tenhamos sonhos elevados! Trabalhemos para transformar
esses sonhos em realidade todos os dias! O que existe na nossa

mente de sonhos é que é a realidade. O ladrão de sonhos
apenas quer implantar uma ilusão de que isso "não daria certo".
Seja o ladrão de sonhos sua própria consciência (em outras
palavras: você mesmo que desiste de tentar fazer algo novo)
ou outra pessoa, é sempre você o responsável pelo seu destino
por ter aceitado essa sugestão que não passa de "miragem no
deserto".
Aproveitemos AGORA para colocar no papel todas as nossas
metas! Tenha grandes sonhos, escreva no papel seus desejos e
um plano de ação para a relização deste plano e se coloque em
ação para realizá-los!
Lembre-se que ficar rico requer um pouco de esforço e de
ter sempre em mente, bons pensamentos e um plano
para alcançar suas metas! Só assim poderemos deixar
grandes obras para a humanidade. Afinal este corpo carnal um
dia morre, mas as obras ficam! Pense nisso!
Grande abraço,
Cheferson

11. SEGREDO Nº 6: A SAÚDE É UM
GRANDE
BENEFÍCIOS
–
COMO
MANTER E CONSERVAR A SAÚDE DO
CORPO E A AUTO-ESTIMA
As doenças têm, como
pensamentos negativos
de perdão pode gerar
Perdoar é amar. Amar
próximo.

causa principal, os
do passado. A falta
doenças no corpo.
é libertar você e o

Numa passagem na Bíblia, consta um dos
ensinamentos de Jesus aonde ele diz assim:
"... se te lembrares de que teu irmão tem
alguma coisa contra ti ... vai reconciliar-te primeiro com teu
irmão".
Simplesmente ao perdoar as pessoas que nos prejudicaram
nosso entusiasmo melhora, a saúde melhora e parece que
tiramos um "peso" da consciência. Afinal de contas, o homem
pode perder tudo, mas jamais perderá sua consciência.
Trabalhemos melhor o amor próprio e o perdão. Você
pode ter certeza que terá uma vida mais feliz e realizada assim.
Grande abraço,
Cheferson

12. SEGREDO Nº 7: FELICIDADE
SEXUAL - DICAS QUENTES DE COMO
SER FELIZ NA VIDA SEXUAL E NA
AUTO-ESTIMA.
“Transmutação significa mudar uma forma de
energia numa outra. A transmutação sexual
implica a mudança mental dos pensamentos de
expressão física a pensamentos de uma outra
natureza.” – Napoleon Hill
Napoleon Hill disse que a energia sexual é uma
fonte
maravilhosa
de
criatividade
e
abundância. Todavia vemos, nos últimos 50
anos, uma falsa “liberdade sexual”.
De acordo com pesquisas da OMS no Brasil em torno de 50%
das mulheres nunca tiveram um orgasmo na vida. É um
número impressionante: de cada 2 mulheres, uma ainda não
teve prazer sexual.
Normalmente os problemas sexuais que atingem as pessoas
são causados por 2 grandes motivos, que comentaremos em
mais detalhes a seguir. Os dois motivos são:
a) O sentimento de baixa auto-estima;
b) O desejo de auto-destruir o próprio corpo.
Por exemplo, estudando quais os motivos levaram um homem
ou uma mulher a entrar na vida de prostituição ou no cinema
erótico, veremos que no lar dessas pessoas houve brigas,
desarmonias e uma forte insatisfação com o casamento dos
pais.
Ou ainda há casos aonde a mulher cresceu com os pais em
constante atrito. Aonde há um casal em atritos constantes,
dificilmente se tem uma vida sexual satisfatória. E o mais grave
de tudo: este comportamento inconsciente de rejeitar o sexo,
se transmite aos filhos.

O sexo faz parte da vida do homem. E ser feliz na área sexual
também é importante e um complemento da felicidade. Falando
agora dos dois motivos, vamos nos aprofundar neles:
a) O sentimento de baixa auto-estima: a falta de se amar, ou a
raiva dos Pais, produz baixa auto-estima na área sexual e
consequentemente, nos relacionamentos afetivos. Este desejo
sexual baixo ou a falta de prazer sexual pode ser curada
facilmente, reprogramando sua mente. Vamos a algumas dicas
para melhorar sua auto-estima:
 Faça algum tipo de atividade física regularmente;
 Melhore sua alimentação e tome bastante líquidos;
 Bebida e cigarro não são apenas vícios: são ferramentas
para diminuir a auto-estima – evite-os ou diminua seu
consumo;
 Vista-se de maneira que você se sinta bonito(a);
 Olhe no espelho e dê um abraço em você mesmo. Diga para
si mesmo que se ama!
 Faça coisas que você goste de fazer. Isso é a maior prova
que você se ama: vá ao salão de beleza, arrume a casa com
alegria, faça caridade sem esperar nada em troca. Cuide de
você; vá dançar, correr, pular como uma criança.
b) O desejo de auto-destruir o próprio corpo.
No seu íntimo, muitas pessoas querem destruir o seu próprio
corpo. Devido às frustações e a ter a mente carregada de
sentimentos negativos tais como: ódio contra os pais,
hostilidade, raiva, inveja, ciúmes, etc muitos querem destruir o
próprio corpo.
As maneiras que o ser humano, de forma inconsciente, destrói
o corpo aos poucos é muito variável. Muitos descontam isso nos
alimentos, assim acabam engordando demais comendo muito
de forma desnecessária. Outros vão “descontar” isso com
cigarros, bebidas ou outras drogas.
E outras pessoas utilizam o sexo desenfreado para destruir o
próprio corpo. Assim essas pessoas começam a ter muitos
parceiros, outros partem ao mundo da prostituição. Tudo isso
são ilusões de acreditar que o sexo vai gerar prazer para
sempre.

Na verdade essas pessoas, por desconhecerem as Leis da Vida,
acabam vivendo uma vida baseada somente nos prazeres dos 5
sentidos. Assim gastam sua energia com prazeres sexuais ou
diversões do momento e se esquecem do básico da Vida: se
amarem!
Podemos dizer que todos os grandes problemas deste
mundo, se devem a falta das pessoas se amarem.
Quando nos amamos, teremos mais Sabedoria para
administrar a energia sexual.
Portanto, antes de iniciar suas “aventuras sexuais” peça que o
Criador te dê Sabedoria para administrar essas energias. E
sim, você merece ter um ótimo parceiro (conjugue) e viver
uma vida sexual feliz. Se amar é o primeiro passo para
que isso aconteça!
Grande abraço,
Cheferson

13.

BÔNUS SURPRESA ADICIONAL:
UMA DICA QUENTE
PARA SEU SUCESSO!

Neste bônus surpresa, temos uma dica adicional para seu
Sucesso.
Conforme o tópico anterior, o desejo inconsciente de destruir o
corpo, é derivado do sentimento de se auto-punir pelos erros
do passado. A Verdade é que a nossa Consciência sabe o que é
certo ou errado.
É muito mais fácil perdoar os outros do que a si mesmo. Uma
pessoa que praticou um ato ilegal não tem a consciência limpa
dos seus atos, por mais que ele diga o contrário. E por quê?
Simplesmente, porque a consciência dela não a deixa em paz
até que ela “pague pelos seus erros”. E assim, essa pessoa
tenta destruir o próprio corpo, arruinando a própria vida e, as
vezes, até mesmo a vida dos outros.
Por isso, é necessário perdoar você mesmo e aos outros pelos
erros do passado. O passado já se foi. O momento que vivemos
é o agora. Plantando agora boas sementes, estaremos
colhendo ótimos frutos no futuro.
Vamos deixar para você a prática de duas orações do perdão:
uma para você mesmo e a outra para você perdoar as pessoas
que acreditar ter alguma mágoa. Escreva no papel seu nome,
depois escreva as pessoas que você acredita ter mágoa, ódio,
tristeza ou ressentimento.

Recomendamos a prática dessas duas orações algumas vezes
por dia até que você sinta realmente que já perdoou a si
mesmo e as pessoas ao seu redor. Seguem as orações:
1 – ORAÇÃO DO PERDÃO PARA SI MESMO
Eu me perdôo pelo passado que já não existe mais.
Eu me amo e vivo em Infinita Harmonia Divina.
Desejo sinceramente Felicidade em todos os sentidos para Mim.
2 – ORAÇÃO DO PERDÃO
PARA PERDOAR OUTRAS PESSOAS
Eu lhe perdôo. Eu e Você vivemos em Infinita Harmonia Divina.
Desejo sinceramente Felicidade em todos os sentidos para Nós.

14.

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

Conheça alguns de Nossos Produtos que irão levar o Sucesso e
a Prosperidade para Você. Alguns destes produtos são em
formato físico (ex: Jesus Psicólogo da Luz) e outros são em
formato digital (ex: aúdio palestra em MP3 ou um Ebook em
formato PDF). Para obter nosso catálogo completo, acesse
nossa Loja Virtual: www.sotemriqueza.com

Use na Prática os
Ensinamentos de Jesus
Cristo para Resolver seus
problemas de Amor,
Relacionamentos, falta de
Felicidade ou de Fé. Para
pessoas de todas as
idades, classes sociais ou
religiões.

SAIBA MAIS CLICANDO
NO ENDEREÇO ABAIXO:
http://www.sotemriqueza.com/2011/05/mais-feamor-perdao-e-auto-confianca.html

7 Soluções Preciosas para Eliminar a
Depressão: Como Fazer Para Eliminar
Definitivamente a Depressão e a
Infelicidade.
As Verdades sobre a Cura
da Depressão que ninguém te disse até
hoje. Confira mais: www.felizagora.com

As Verdades do
Marketing de Rede
e como se
Beneficiar delas.
As Verdades e
Mitos que VOCÊ
TEM QUE SABER
do Marketing de
Rede
e como ganhar
Dinheiro de Verdade com Marketing de Rede.
Para saber mais, clique em:
http://www.sotemriqueza.com/2011/05/verdadesobre-o-marketing-de-rede.html

Prosperidade Vigorosa é
Um Incrível Curso com
Benefícios Simples e
Eficientes. Ensinamos para
Você Muitas Táticas para Seu
Sucesso e um Plano Prático
para Prosperar na Fé, nos
Seus Hábitos Positivos,
Amizades, no Amor, no
Dinheiro, na Saúde e no
Sexo. Estratégias Preciosas para Sua Liberdade
Financeira e Pessoal. Acesse:
http://www.prosperidadevigorosaem7dias.com

MONTE SUA FRANQUIA DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL EM CASA E
GANHE MILHARES POR MÊS:
O MILIONÁRIO DE BOLSO:
25 MANEIRAS DE GANHAR
DINHEIRO E QUE PODEM
SER ADAPTADAS A
QUALQUER NEGÓCIO OU
PRODUTO!
Saiba mais, clique no endereço abaixo:
http://www.sotemriqueza.com/2010/06/o-novomilionario-de-bolso-metodo_5552.html

EXPLOSÃO
DE
RECRUTAMENTO
PARA VENDA DIRETA
OU MARKETING DE
REDE!
Como criar Explosão de Recrutamento em
sua Empresa de Marketing Multi-nível ou
de Venda Direta!
Saiba Mais:
http://www.sotemriqueza.com/2011/05/expl
osao-de-recrutamento.html

Mais produtos, confira nossa Loja Virtual em:
www.sotemriqueza.com

15. CONHEÇA NOSSA
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS
Nossa Oportunidade de Negócios é focada na revenda dos
nossos produtos digitais via internet. O sucesso em
qualquer oportunidade de negócios depende das suas metas:
quanto você quer ganhar? Qual é o valor que você estipula
ganhar de renda mensal com este negócio?
A oportunidade Só tem Riqueza.com é algo sério, idôneo e é
um sistema que possue uma série de vantagens. Entre elas:
 Um sistema que vende para Você 24 horas por Dia, 7
Dias por Semana;
 Um
sistema
aonde
você
aprenderá
conceitos
fantásticos de Marketing e Divulgação que poderá ser
utilizado inclusive para seus próprios produtos;

 Ter um sistema pronto aonde você não tem que se
preocupar com a entrega do produto, nem ficar
construindo sites.
 As possibilidades de lucro são infinitas: dependem do
seu esforço e dedicação em querer divulgar nossa
oportunidade e de ampliar seus conhecimentos.
 Ótimas Comissões para Você: o sistema já divide
automaticamente as comissões;
 Não necessita de conhecimentos técnicos avançados e
muito mais!

O que você está esperando? Vamos te ensinar passo-apasso nossa oportunidade de negócios e você vai receber
em 10 capítulos no seu email um curso que te ensinará
como você pode prosperar financeiramente ($$$$$$).
Clique no link abaixo e deixe seu nome e email para receber
gratuitamente seu Guia Passo-a-Passo:

http://www.sotemriqueza.com/p/oportunida
de-de-negocios-aproveite-e.html

16.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Recomendamos que leia várias vezes este Ebook até que os
conceitos sejam totalmente entendidos. Uma só leitura não é
suficiente para você assimilar um conteúdo que literalmente é a
chave para sua vitória. Portanto: leia-o quantas vezes achar
melhor.
Estamos te dando todo este Ebook como um grande presente
que vai transformar e mudar seus conceitos sobre a Vida. Se
você revende infoprodutos (produtos de informação em formato
digital) tem a TOTAL AUTORIZAÇÃO para revendê-lo ou
oferecer gratuitamente como bônus na venda de seus
infoprodutos.
A única condição é que você não altere o conteúdo deste
Ebook. Todo o Ebook deve ser disponibilizado no formato que
está, SEM ALTERAÇÕES.
Assim, cremos estar te dando uma ótima oportunidade para
você prosperar e assim, seus infoprodutos terão maior
valor agregado perantes seus clientes.
Você pode também, oferecê-lo como bônus gratuito a um
visitante de seu site ou blog que se inscreva em sua lista. Ou
mesmo se você vender algum tipo de livro ou qualquer produto,
pode oferecê-lo e enviar gratuitamente para o email do seu
cliente.
Não deixe de conferir as novidades de Motivação e Sucesso nas
Redes Sociais na próxima Página. E para finalizar, lembre-se:

VOCÊ NASCEU
PARA SER FELIZ!
Grande abraço,
Cheferson & Luciana
Portal Só tem Riqueza.com
Sucesso, Motivação e
Realização
www.sotemriqueza.com

Confira Sempre Novidades de Sucesso,
Motivação e Realização
em nossos Portais e Redes Sociais:
Site – www.sotemriqueza.com
Blog Só tem Riqueza.com –
www.blog.sotemriqueza.com
Twitter – twitter.com/sotemriqueza
Nossa Página no Facebook- Curta nossa Página e
Receba nossas Atualizações em seu Mural do Facebook
- http://www.facebook.com/sotemriqueza
Comunidade no Orkut Só tem Riqueza:
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=10
2110485
Contato: chefelu@hotmail.com

