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As Leis do Universo
Muitas pessoas vivem suas vidas de forma iludida, acreditando que um dia as coisas irão 

mudar e que a sorte irá aparecer para elas. Bom, eu acredito que, após a leitura deste e-
-book você chegará à conclusão de que “sorte” é uma coisa que não existe e que o que nós 
chamamos de sorte é, na realidade, as leis do universo sendo seguidas e postas em práti ca.

O que eu vou lhe apresentar aqui e agora é a chave para organizar a sua vida. Viva exata-
mente de acordo com as leis que eu irei lhe mostrar agora e não tem como as coisas darem 
erradas na sua vida, e, quando alguma coisa der errada, você perceberá imediatamente 
que a culpa é sua e que não seguiu exatamente as leis do Universo.

Essas não são as únicas leis do Universo, mas elas são a base de tudo. Você encontra 
todas as leis do Universo no Livro As Leis do Universo.

Existe sim uma grande lei sobre a qual todas as outras se formam, essa lei que afi rma 
que A ENERGIA SIMPLESMENTE É.

Tudo o que existe é energia, porém a energia simplesmente é. Ela não é boa e não é 
ruim, ela simplesmente é. Isso é a base de tudo e você precisa perceber isso.

Vamos às leis. Aprenda estas leis e viva a sua vida segundo cada uma delas e você fará de 
sua vida uma obra de arte.

Vou nomear agora as 7 leis do universo que trabalharemos nesse e-book:

- A Lei da Perpétua Transmutação
- A Lei da Comparação
- A Lei da Vibração
- A Lei das Polaridades
- A Lei do Ritmo
- A Lei da Causa e Efeito
- A Lei da Gestação

A melhor defi nição que eu encontrei até hoje para as leis do universo é que elas são a 
manifestação de Deus em nossas vidas. Viver segundo as leis do Universo é viver segundo 
a vontade de Deus.

A primeira coisa que você precisa perceber é que pode viver de acordo com as leis ou 
em desacordo com elas, mas você jamais poderá alterar alguma delas. Elas são imutáveis.
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Ao analisarmos cada uma dessas leis e, ao você fazer uma profunda análise sobre a im-
portância de cada uma em sua vida, perceberá que, de acordo com as leis, você está cons-
truindo a sua vida, consciente ou inconscientemente.

A parti r do momento em que você começar a analisar e usar na sua vida tudo o que 
aprenderá nesse e-book, uma coisa começará a perceber: “você se transforma naquilo 
que você pensa”. Seus pensamentos são o começo de tudo.

Vamos entender e conhecer cada uma das leis agora.

A Lei da Perpétua Transmutação
Essa lei afi rma que toda energia se move assumindo formas, manifesta-se por meio das 

formas e acaba por voltar à forma original.

Essa lei foi afi rmada por Andrew Carnegie quando ele disse que “qualquer ideia que é 
manti da na mente, seja ela reverenciada ou temida, começará imediatamente a criar for-
ma em sua realidade dentro da maneira mais apropriada”.

Qualquer pensamento que você manti ver em sua mente irá começar a se materializar no 
seu mundo fí sico. Tudo o que existe começou no pensamento de alguém.

“Você se transforma naquilo em que você pensa”.

Outro ponto muito interessante que você precisa perceber a respeito dessa lei é que é 
ela que determina se você está crescendo ou morrendo. Nada se mantém estáti co.

Perceba que todas as leis têm uma sequência, uma ordem. É por isso que morremos, 
pois seguimos um ciclo: nascemos, crescemos, nós desenvolvemos e depois voltamos à 
forma original.

A energia assume uma forma, age, ou existe sob essa forma e com o tempo volta a ser 
pura energia.

Vamos dar um exemplo bem simples de uma casa abandonada: um dia foi material novo, 
foi usado, com o tempo foi abandonado, o que começa acontecer? Começa a se deteriorar 
e, com o tempo, desaparece, passa a fazer parte da natureza novamente, volta a ser pura 
energia. Tudo acontece dessa forma. Ou você está crescendo ou está morrendo.

Como você usa essa lei a seu favor? Analise suas ati tudes do dia a dia e perceba se você 
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está buscando todos os dias formas para se tornar uma pessoa melhor. Analise, se você 
está crescendo ou morrendo.

Faça uma autoanálise. Quantos cursos para te ajudar a crescer na vida você fez nos últi -
mos seis meses? Quantos livros você leu no últi mo ano?

Com essa análise você será capaz de saber se você está crescendo ou morrendo. Acredi-
te, nada permanece igual!

A Lei da Comparação
A compreensão dessa lei pode trazer grandes benefí cios à sua vida. Vamos compreender 

como ela funciona.

Pense a respeito do seu salário, da quanti dade de dinheiro que você ganha. Você ganha 
muito ou ganha pouco? 

Para que você possa responder a essa pergunta você terá que se “relacionar” ou se 
“referir” a outro valor, ou seja, você terá que comparar com outros números para poder 
defi nir se o seu salário é grande ou é pequeno.

A pura verdade é que seu salário não é grande e nem pequeno, ele apena “é”. Ele só pas-
sa a ser pequeno ou grande quando você usa a Lei da Comparação e o compara a outros 
salários.

A sala em que você está é pequena ou grande? Ela não é nem pequena e nem grande, ela 
apenas é. Para defi nir se ela é pequena ou grande, você teve que compará-la com outras 
salas. Essa é a Lei da Comparação. Nada é bom e nem ruim, nada é grande e nem pequeno, 
nada é alto e nem baixo, tudo simplesmente “é”. A Lei da Comparação é que determina a 
forma com que medimos as coisas.

Muitas pessoas usam essa lei contra si mesmas quando tentam ganhar mais dinheiro, 
pois sempre que pensam em ganhar mais dinheiro, elas pensam na quanti a que gostariam 
de ganhar e depois comparam com o que estão ganhando.

A Lei da Comparação faz com que a diferença seja tão grande que elas acreditam ser 
impossível conseguir essa quanti a.

Faça o seguinte para aumentar a quanti dade de dinheiro que você ganha:
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Imagine uma quanti dade absurda de dinheiro, imagine milhões de dólares por mês e 
depois seriamente pense a respeito de formas com as quais você seria capaz de conseguir 
ganhar essa quanti a. Pense por alguns dias seriamente em ganhar essa quanti a. Depois de 
alguns dias, comece a diminuir um pouquinho o valor e dentro de pouco tempo chegará a 
um valor que é possível para você conseguir e que, comparado aos primeiros milhões que 
você começou, agora é bem menor e muito mais fácil de ser conseguido.

Faça isso sempre que você ti ver um problema. Se ti ver um problema na sua vida, aumen-
te-o, encontre ainda mais difi culdades nele, torne-o quase impossível e depois comece a 
ver que, na realidade, comparado ao exagero que você fez, ele é bem menor e bem mais 
fácil de ser resolvido.

A Lei da Vibração
Essa é sem dúvida a lei mais famosa do mundo hoje, conhecida como “A Lei da Atra-

ção”. Tudo o que existe é energia e toda energia vibra, dessa forma tudo o que existe 
vibra.

Nós somos energia pura, nosso corpo não passa de uma estrutura molecular composta 
de pura energia vibrando a uma velocidade incrível. 

Nós, porém, somos as únicas criaturas que temos a capacidade de alterar a nossa vibra-
ção alterando as nossas emoções.

Todo mundo sabe que somos seres 100% emocionais, porém, raríssimas pessoas param 
para refl eti r a respeito do que isso signifi ca e qual a importância disso para nós. Somos se-
res emocionais, porque as nossas emoções controlam a nossa vibração, e a nossa vibração 
controla tudo aquilo que nos acontece, pois atraímos para nós tudo aquilo pelo que esta-
mos vibrando na mesma frequência, dessa forma, nossas emoções irão determinar tudo o 
que irá acontecer nas nossas vidas.

Muitas pessoas acreditam que devemos manter pensamentos positi vos para atrair aqui-
lo que queremos e, na realidade, essa não é bem a verdade. O que nós devemos manter 
em nossa mente é a imagem exata daquilo que nós queremos que aconteça nas nossas 
vidas. Aí sim iremos conseguir atrair exatamente o que queremos. De nada irá nos adiantar 
manter pensamentos positi vos em nossas vidas simplesmente pensando em fl ores e pes-
soas sorrindo. Isso não irá nos ajudar a atrair os nossos sonhos.

Mantenha a imagem daquilo que você quer para si e estará usando A Lei da Atração o 
tempo todo na sua vida. 
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A Lei das Polaridades
A Lei das Polaridades afi rma que tudo sempre tem o seu contrário. Se existe um bom, 

tem que existi r um ruim. Se existe o alto, tem que existi r o baixo, dentro-fora, claro-escuro, 
entrada-saída, etc.

Você deve usar em sua vida a Lei das Polaridades quando alguma coisa der errado, pois, 
se existe alguma razão para isso estar dando errado, deve existi r uma razão para dar certo. 
Se existe alguma coisa em sua vida que tem uma boa razão para não acontecer, deve existi r 
uma boa razão para acontecer.

Se, por exemplo, você tem moti vos de sobra para justi fi car a sua falta de dinheiro, devem 
existi r moti vos de sobra para ter todo o dinheiro que quiser.

Use essa Lei em sua vida sempre que você se deparar com um problema que parece não 
ter saída. Ele só não terá saída se você olhar para a situação apenas por um ponto de vista. 
Veja as coisas por vários ângulos, foque sempre no positi vo, pois, se existe um negati vo, é 
obrigado a existi r um positi vo, essa é a Lei.

A Lei dos Ritmos
Essa lei determina que tudo tem um ritmo e é o ritmo que mantém o Universo em per-

feita ordem. Algo que sobe sempre irá descer. Seus pensamentos, às vezes, estarão em alta 
e, às vezes, em baixa. Algumas vezes a sua vida estará andando em alta velocidade, de re-
pente irá diminuir, até parecer que irá parar. Isso é necessário para que possamos perceber 
quando possuímos as coisas e quando senti mos falta delas, pois você jamais saberia que 
ganhou alguma coisa sem ter senti do a dor da perda. Muitas pessoas só valorizam a saúde 
depois de ter senti do a falta dela, é claro que essa não é uma boa ideia, mas, muitas vezes, 
é assim que acontece.

O Universo segue um ritmo exato. O sol sempre segue a lua, a noite sempre segue o dia. 
Você só perceberá a importância e a beleza da Lua na noite, porque o Sol segue o ritmo do 
Universo e deixa a Lua brilhar em paz no céu escuro.

Observe a natureza e como todas as coisas acontecem na mais perfeita ordem. Observe 
as estações do ano, elas seguem o seu ritmo. Observe a água.

O silêncio por ele mesmo parecer ser vazio, mas é graças a ele que a música consegue 
existi r, pois o ritmo da música é baseado nos tempos de silêncio. O silêncio é quem dita o 
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ritmo da música, não os sons.

Siga um ritmo em sua vida. Use essa Lei para ir sempre em frente e saiba que todas as 
coisas têm um ritmo, têm a sua velocidade, inclusive os negócios. Tudo tem um ritmo. To-
das as coisas funcionam em perfeita ordem. Um dia você está em cima, no outro precisa 
estar lá embaixo para perceber para onde você precisa voltar.

A Lei da Causa e Efeito (a lei das leis)
Embora todas as leis sejam importantes, essa é a lei das leis, pois todas as coisas se resu-

mem a causa e efeito. Use essa Lei em tudo o que você for fazer em sua vida e conseguirá 
escrever o seu desti no.

Essa Lei se resume neste seguinte fato: “TUDO O QUE VOCÊ PUSER NO
UNIVERSO VOLTARÁ PARA VOCÊ”. 

Dessa forma, se você quer ter mais amor, seja amoroso. Se quer ser respeitado, respeite. 
Se quer bons amigos, seja um bom amigo.

Se você quer mais dinheiro, providencie uma forma de tornar a vida das pessoas melhor 
e torne-se o melhor naquilo que você faz.

Vou explicar como usar a Lei da Ação e Reação para ganhar mais dinheiro.

Infelizmente são raríssimas as pessoas que entendem o processo de ganhar dinheiro e 
acreditam que ganhar dinheiro tem a ver com trabalhar duro. Não, ganhar dinheiro não 
tem nada a ver com trabalhar duro, ganhar dinheiro tem a ver com ser muito bom naquilo 
que você faz e em ajudar as pessoas a conseguir aquilo que elas querem. O dinheiro é uma 
consequência, a causa que o trará até a sua vida será a qualidade e a necessidade daquilo 
que você faz.

Torne-se o melhor naquilo que você faz e ajude o maior número possível de pessoas a te-
rem tudo aquilo que elas quiserem e você jamais terá problemas de dinheiro em sua vida.

Jesus Cristo ensinava essa lei como a “Lei do Semear e
Colher”. Primeiro você deve se especializar, depois mostrar o seu serviço para, somente 

depois, colher os frutos, que será o dinheiro em agradecimento ao imenso favor que você 
presta à vida das pessoas com o que você sabe fazer. Esse é o poder da causa e efeito.
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Comece a refl eti r sobre a sua vida e perceba que tudo o que acontece nela, acontece 
porque em algum lugar houve uma causa que levou àquele efeito. Não importa em que 
área seja, sempre será assim.

Se o seu relacionamento com a família não está bom, pare e refl ita: quais são as causas 
que estão levando a isso.

Se você não está feliz, pare e analise quais são as causas que estão levando a isso. Faça 
isso em todas as áreas da sua vida e perceberá que você tem plenos poderes para mudar 
tudo isso.

A Lei da Causa e Efeito é, sem dúvida, a lei das leis.

A Lei da Gestação
A Lei da Gestação é sem dúvida a mais desconhecida de todas as leis e com certeza a 

mais desrespeitada de todas por nós seres humanos.

O Universo é exato, a natureza é exata. A parti r do momento em que você começar a se 
espelhar na natureza e a aprender com os ensinamentos que ela nos transmite, sua vida se 
tornará um mar de felicidade, pois tudo seguirá o seu ritmo natural e tudo terá uma ordem 
exata para acontecer.

A Lei da Gestação diz que tudo tem um tempo para germinar e nascer. Toda semente 
plantada na terra tem um tempo para germinar. Todo animal tem um tempo de gestação 
no útero da mãe para depois nascer. 

Toda ave tem um tempo de gestação no ovo para depois vir ao mundo. Observe a natu-
reza, ela é exata em tudo o que faz.

Nossa mente é como a natureza, faz tudo de forma exata. Nossa mente funciona de for-
ma idênti ca à terra férti l: tudo o que você plantar na terra, germina, porém, tem um tempo 
para germinar.

Sempre que você ti ver uma ideia, um sonho, entenda que esse sonho é apenas uma 
semente que você plantou na terra férti l da sua mente, porém, você não sabe qual será o 
tempo de germinação para esse sonho.

Qual é a grande diferença entre uma semente plantada na terra da nossa mente e na 
terra do nosso jardim? A diferença é que nós sabemos e temos plena certeza de que a 
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semente plantada na terra do nosso jardim irá germinar e que tudo que temos a fazer é 
esperar para ver a planta nascer.

Sempre que plantamos uma semente no jardim, nós apenas esperamos que ela nasça e 
não vamos lá todos os dias e cavamos a semente para ver se ela já está nascendo, o que se-
ria fatal. Não, nós não fazemos isso, nós apenas acreditamos e aguardamos. É exatamente 
assim que você precisa proceder em relação aos seus sonhos.

Crie a imagem exata daquilo que você quer e entenda de uma vez por todas que, a parti r 
do momento em que você criar a imagem do seu sonho na sua mente, essa imagem será 
a semente que estará plantando na terra férti l da sua mente e tudo o que precisa fazer de-
pois é aguardar o nascimento.

É claro que alguns cuidados serão necessários, como, por exemplo, pôr água, cuidar para 
que as ervas daninhas não sufoquem a sua planta, espantar os pássaros para não escava-
rem e arrancarem a sua semente, cuidar das formigas para não cortarem os brotos do seu 
sonho quando eles começarem a nascer e sair da terra, mas, fora isso, você não precisa 
fazer mais nada.

Crie a imagem do seu sonho e depois simplesmente a mantenha na mente. Não deixe 
nada e nem ninguém mudar a sua imagem, mantenha-a fi rme na mente e faça todos os 
dias tudo o que você precisar para ir em direção a esse sonho, e, em muito pouco tempo, 
ele terá se tornado realidade na sua vida. Esse é o poder da Lei da Gestação.

Siga sua vida de acordo com todas essas leis e perceberá que você é capaz de determinar 
com exati dão o que irá acontecer na sua vida, pois, acredite, você cria a sua realidade.


