Hipnose Descubra O Poder Da Sua Mente
Descubra Como Influenciar As Pessoas Sem Que Elas Percebam Imagine se voc tivesse a habilidade de contar hist rias t o v vidas e convincentes que qualquer um s consci ncia fosse obrigado a concordar e fazer o que voc sugerisse. Isso n o seria fant stico?Para muitos isso pode ser apenas fic
o mas para o autor deste livro assuntos relacionados ao c rebro, hipnose e persuas o deixaram de ser um simples interesse
para se tornarem uma verdadeira obsess o.Se voc quer aumentar seu poder de comunica
o, aumentar seu c rculo de influ ncia e ser capaz de motivar outras pessoas ent o esse sera o melhor livro que voc j leu at hoje. Isso porque somente aqui voc encontra um arsenal de estrategias para acessar e influenciar o subconsciente de qualquer pessoa rapidamente ou em segundos. "O c rebro
a CHAVE DE TUDO!"
Quando voc compreende como o c rebro funciona, voc ganha controle sobre as camadas da percep
o e suas palavras se tornam como armas psicol gicas capazes de alterar at mesmo a no
o de realidade. Com exemplos pr ticos e focados no dia a dia, o autor explora o uso da comunica
o na sedu
o, vendas, relacionamentos e at mesmo na terapia como ferramenta de transforma
o. Esse
um conte do
que vai abrir a sua mente e te permitir se destacar de qualquer um sem esse conhecimento sobre si mesmo e sobre sua pr pria mente.
O que é mergulhar em si mesmo? Qual o seu verdadeiro "eu"? O livro "Essência humana – um mergulho no ser" permite ao leitor compreender esses e muitos outros questionamentos, assim como sair da área rasa de conhecimento e ser confrontado com diversas perspectivas para o desenvolvimento. Seja a busca por desenvolver competências capazes de aprimorar suas habilidades profissionais ou entender quais valores o movem,
a obra questionará o leitor sobre o seu real poder. Uma importante ferramenta para aqueles que desejam uma leitura estimulante, recheada de conhecimento e experiências de 21 pessoas multifacetadas, que buscam diariamente conex o com sua verdadeira essência para uma vida harmoniosa. Se você busca evolu
o e autoconhecimento para despertar sua verdadeira essência, esse livro é para você!
Os cuidados com a alimenta
o é um dos principais focos de aten
o da popula
o mundial nos tempos atuais. Com o crescente aumento da quantidade de produtos e alimentos artificializados e, consequentemente, nocivos à saúde, torna-se imprescindível a escolha correta por uma alimenta
o mais saudável e natural. Visto que, a saúde do corpo e do sistema org nico é baseada naquilo que é ingerido. Com a
mudan a de hábitos alimentares e no estilo de vida, adquire-se mais equilíbrio, uma melhor qualidade de vida e, como consequência, longevidade. Esta obra é um guia de orienta
o, no que se refere aos alimentos adequados a serem ingeridos para a manuten
o de uma saúde integral e perfeita.
There is no simpler way to make significant changes in your life than by learning self-hypnosis. Almost every leading book on personal development, from Napoleon Hill's book Think and Grow Rich, to Tony Robbins book Awaken the Giant Within stress the value of self-hypnosis. This book reveals the most effective methods behind that advice and tells you exactly how you can maximize your success easily by mastering self-hypnosis
and autosuggestion in one of seven different ways. Self-hypnosis is a mystery to most, yet it is so easy that a child can do it! Thousands of academic studies evidence the power of hypnosis to treat medical conditions, change behaviors, and take emotional control in any area of life. It can even make you wealthy. In a way, this book will literally pay for itself with your success. Self-hypnosis can help you overcome obstacles, be more creative,
and step into a new chapter of life. Are you ready to make lasting change? Do you want these changes to feel significant and meaningful? This book shows you the proof and then teaches you the methods that are backed by the research using a step-by-step guide that is easy to follow, ensuring you make the steps you need to make changes, at your pace and with confidence. Written by a Leading Expert with 30 Years' Experience Dr.
Richard K. Nongard is an ICBCH Certified Professional Hypnotist, a Licensed Marriage and Family Therapist and an expert in helping people create lasting success. He has been a TEDx speaker, he is a popular author with over 20 books to his credit, and his self-hypnosis videos have been seen by more than four million people. Dr. Richard K. Nongard is the expert other professionals come to study with and learn advanced methods of
professional hypnosis. In this book, he reveals the strategies that actually work and how you can do them at home. Everything is explained step-by-step. When you are finished with this book, you will have a new resource that you can tap into for the rest of your life. "We become what we think. Within this book, Dr. Nongard removes the mystery of self-hypnosis while highlighting the magic of how anyone can use these practical tools to
enhance their lives. If you're ready to discover the power of hypnosis, read it now! I've read a bunch of books on self-hypnosis, and this one is superior." Kelley T. Woods, Author of Virtual Reality Hypnosis "FINALLY! Easy to learn techniques REAL people can use to get the results that they have been promised from a seemingly endless amount of self-help materials in existence today. If YOU want the SECRET Ingredient on how to
actually APPLY the knowledge from that basket of "how-to" books on your shelf, then DO THIS NOW." Rich Guzzi, The Goombah Guru "Nongard's book empowers people with self-hypnosis. Discover in these pages, how you can master life-changing techniques to reach your goals." Karen Hand, Professional Hypnotist, Chicago "Just the P.O.W.E.R. Method of Self-Hypnosis revealed in this book is worth the price of the book. The
other six techniques are equally as outstanding. Do not hesitate, read this book today if you are ready to exceed your goals!" Jason Linett, Author of Work Smart Business. "This is the definitive guide that will take you step-by-step into self-hypnosis and make it work for you." John Cerbone, Author of Power Hypnosis: The Future of Hypnotic Sessions
How to Create Rapid Change in Your Health, Wealth, and Habits
O Poder Da Mente
Descubra como o poder da alegria energizará sua vida
Hipnose e Neurociência
Domine a arte da hipnose
Essência humana
Descubra Seu Potencial, Dons E Talentos Inatos Através Da Numerologia

‘Por que ser feliz é importante’ apresenta entrevistas com pessoas no Canadá, nos Estados Unidos, na sia, Europa e Austrália, cada uma delas revelando ao autor o que a felicidade significa para os entrevistados e o porquê. Os leitores também conhecer o Ph.D.s internacionais que estudam ativamente a ciência da psicologia positiva (a felicidade), assim como os premiados humoristas canadenses como Allan
Fotheringham e Arthur Black, que compartilham com o autor a import ncia da felicidade em suas vidas. Este manuscrito completo apresenta Peter Jennings conversando com 37 indivíduos fascinantes. Entre eles est o John Robbins, herdeiro do império de Baskin Robbins (que conta a Peter sobre recusar sua heran a e ent o perder suas economias de uma vida no esc ndalo de Bernie Madoff, porém ainda
exibindo uma perspectiva positiva de perseveran a diante os contratempos da vida); Roko Belic, morador da Califórnia e diretor indicado ao Oscar do premiado filme ‘Happy’; Dr. Christine Carter, socióloga e especialista em psicologia positiva na Universidade de Berkeley (“Peter, você é um especialista na felicidade”), Chuck Leavell, tecladista do Rolling Stones (que dividiu com Peter a alegria que sente por
trabalhar com seu parceiro e antigo presidente Jimmy Carter em alguns problemas críticos do meio ambiente); Shawn Green, lenda do basquete jogando pelas grandes Ligas; modelo célebre e mulher de negócios Monika Scharre; colunista de humor da revista Time, Joel Stein; Doug Sneyd, antigo cartunista da Playboy, hoje com 84 anos; Leo Bormans da Bélgica, autor do respeitado ‘World Book of Happiness’
(que explica o que há por trás das discuss es com especialistas globais); e muito mais. — A felicidade é estrondosa — diz Jennings. — Revistas como Live Happy est o florescendo e os pesquisadores est o estudando este tema como nunca fizeram antes, suas descobertas relevam verdades dramáticas: pessoas felizes ganham mais di
PLACAR: a maior revista brasileira de futebol. Notícias, perfis, entrevistas, fotos exclusivas.
Na Antiguidade, as letras recebiam um valor numérico correspondente. Isso originou o significado existente e decifrado em cada nome. A Numerologia foi desenvolvida pelo matemático grego Pitágoras, que relacionava cada número a um princípio universal, proporcionando uma melhor compreens o do comportamento humano e do auto-conhecimento. Descobrindo o significado do seu número pessoal
(formado pela soma dos números equivalentes as letras que formam o seu nome), torna-se mais fácil real ar seus aspectos positivos e trabalhar para corrigir e/ou amenizar os aspectos negativos da sua personalidade. A Numerologia é o estudo do significado dos números e da influência deles no caráter e no destino das pessoas, podendo ajudar você a se conhecer melhor.Conhecendo suas potencialidades, dons e
talentos, você terá muito mais facilidade para encontrar equilíbrio e harmonia, contribuindo para o seu sucesso e a sua realiza
o em todas as áreas da sua vida.
Hipnose Ericksoniana - Estratégias para a Comunica
o Efetiva Nos últimos sete anos desde a publica
o do meu livro sobre Hipnose Ericksoniana: Estratégias para a Comunica
o Efetiva, continuei aprendendo com meus clientes, aprofundando minha compreens o do trabalho de Erickson e respondendo ao desafio de muitas das perguntas de meus alunos! Neste volume revisado e atualizado, reescrevi
várias se
es representando muitas das minhas próprias experiências e pensamentos sobre o trabalho dele. Expandi as perspectivas originalmente contribuídas por minha amiga e colega Betty Alice Erickson em uma nova se
o intitulada Treze mitos e no
es equivocadas sobre a Hipnose Ericksoniana. Também tenho certeza de que você gostará da nova se
o sobre Hipnose Ericksoniana e Terapia
Breve. Também incluí um capítulo sobre Metáforas, cita
es e histórias que curam, do ponto de vista ericksoniano, evoluindo do meu trabalho e pesquisa no meu segundo livro, Uma Abordagem Ericksoniana para um Inconsciente Informado. O capítulo original sobre auto-hipnose foi substituído por uma atualiza
o. Mais importante, substituí minha entrevista com Betty Alice Erickson, que ocorreu
há muitos anos no México, por uma lista mais atual das muitas perguntas levantadas sobre hipnose por respostas de muitos especialistas com quem eu treinei no campo, além de comentários pessoais sobre quest es e problemas diferentes levantadas. Estou muito feliz n o apenas com as novas informa
es incluídas neste livro, mas também estou confiante de que você gostará e se beneficiará das novas
adi
es e atualiza
es. Sendo ericksoniano, eu e meus escritos estamos sempre em processo de evolu
o!
O poder da hipnose
The Art of Reading Minds
Hipnose Terapêutica
Princípios, conceitos e ensinamentos
Cuide de você e tenha mais qualidade de vida - Volume 4
Um guia completo dos segredos e técnicas de bruxas e necromantes para atrair Amor, Prosperidade, Dinheiro e Saúde. Descubra o poder da magia mental, supere as dificuldades.
Nineteen Eighty-Four
Para termos saúde perfeita, equilíbrio, mais qualidade de vida e, consequentemente, longevidade, é imprescindível que saibamos a arte de cuidar de nós mesmos. Ao contrário do que se possa imaginar, essa é uma arte fácil de aprender. Basta que prestemos atenção às mensagens, avisos e alertas que o nosso cérebro e o nosso corpo nos enviam constantemente. Tendo essa consciência e percepção, automaticamente,
passamos a ter mais cuidado e atenção conosco, nos harmonizamos e adquirimos assim uma vida plena e satisfatória. Portanto, cuidar de nós mesmos é vital.
SIM! VOCÊ ESTÁ AQUI...porque aconteceu uma CONEXÃO e mesmo que ainda não se sinta PRONTO.... está prestes a conhecer a MAGIC! Se quiser conhecer os seus segredos e poder MANTER-SE PRONTO! Quer começar a praticar magia mas não sabe por onde começar? Quer uma colecção de rituais que possam transformar e melhorar a sua vida? Quer descobrir como atrair AMOR, SAÚDE, DINHEIRO e
PROSPERIDADE? Comece a descobrir o MAGIA dentro de si, descubra a sua essência e ligue-se às suas vibrações para elevar a sua mente. Descubra como MAGIA BRANCA é uma ferramenta poderosa para atrair toda a positividade do mundo à sua volta e permitir-lhe-á ter sucesso em todas as áreas da vida que deseja. Neste livro encontrará: Todos os segredos para fazer um ritual funcionar realmente. Descobrirá como
canalizar o seu poder interior para viver uma vida plena e abundante. Aprenderá a encontrar dentro de si a sabedoria antiga que todos nós possuímos, a liberdade de fazer as mudanças que sempre desejou. Descobrirá como funcionam os elementos mais importantes da verdadeira magia natural. Este livro não é apenas um livro de Magia, mas um livro que permite tanto aos principiantes como àqueles que já experimentaram
Magia Branca, aprender de uma forma simples e clara todas as técnicas para se ligarem à energia da Mãe Natureza, usando o seu imenso poder para eliminar toda a negatividade e trazer sucesso à sua vida. Encontrará muitos rituais simples e não tão simples para o AMOR, a FORTUNE, os ESTUDOS, o TRABALHO, o DINHEIRO, a CARÊNCIA e a PROSPERIDADE, a SAÚDE, o NEGÓCIO, a PROTECÇÃO e os RITUAIS DE
MELHORIA, a NEGATIVIDADE DESTROGADA e a obtenção do SUCESSO. Ser-lhe-ão ensinadas as técnicas adequadas e como trabalhá-las da forma correcta para canalizar o poder que todos nós temos, dando-lhe uma vida plena e abundante. Abra-se à Energia Universal e deixe-se levar nesta viagem que o ajudará a ultrapassar quaisquer dificuldades e a tomar verdadeiramente o MUNDO nas suas próprias mãos,
descobrindo a verdadeira Magia que todos nós possuímos. Tudo está a chegar na altura certa, é hora de INICIAR, CLIQUE "COMPRAR AGORA" não espere, é a sua hora.
Que não usamos plenamente a força que temos em nossa mente, não é novidade pra ninguém.Nosso cérebro e sua capacidade total ainda é um mistério a ser desvendado.Com o passar dos anos e à custa de muitas pesquisas e estudos, aconteceram avanços significativos nesta área.Não são poucas as pessoas que, atualmente, conseguem resultados sensacionais através do amplo domínio que aprenderam a ter sobre
aquilo que pensam.Realizar primeiro na cabeça facilita a concretização de planos, sonhos e metas. Há inúmeros casos e exemplos de pessoas que, pelo condicionamento, auto-sugestão, reprogramação, programação neurolinguística, hipnose e outros métodos, conseguiram mudar radicalmente de vida, tanto no âmbito material como no espiritual.A revolução acontece e está ao alcance de todos; ou melhor, de todos que se
despem dos preconceitos e se permitem trilhar outros caminhos.Querer é poder, sim; mas antes, é preciso se preparar para a batalha da vida.A vitória há de chegar; mas, para isso, precisamos usar a capacidade mental que temos em nosso favor.O objetivo deste livro é justamente tirar o manto do preconceito que paira sobre temas que podem ser bastante benéficos às pessoas.
A numerologia é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e revela vários aspectos de nosso ser. Como por exemplo, os caminhos que devem ser trilhados em setores de nossas vidas, o que deve ser trabalhado na atual existência, o nosso potencial latente, entre outros. Neste livro você terá acesso a esses e outros aspectos de sua vida para que você tenha pleno conhecimento de si mesmo, e adquira assim, uma vida
melhor e mais satisfatória.
Os Segredos Da Hipnose Conversacional
Denali
Uma Ferramenta Para a Vida
Direito complementar energético-emocional
O poder do quando
The Healing Power of Love
2ª edição - Revisada e Ampliada

Este livro foi escrito com o objetivo de ajudar qualquer pessoa, em praticamente qualquer desafio que a mente humana possa enfrentar. Para isso, é importante que você saiba que sua mente pode ser sua aliada e que você pode utilizar a hipnose a seu favor. Se você tem dificuldade com suas
emoções diante de alguma situação desafiadora, ou deseja se desenvolver em alguma área específica, você está lendo o livro certo. As técnicas aqui apresentadas transformarão a sua visão em relação a si mesmo e à sua vida de modo geral. Ao utilizar a hipnose, você descobrirá novas
possibilidades para seu desenvolvimento e será capaz de resolver alguns desafios cotidianos que possam estar o afligindo. Você terá, em suas mãos, técnicas para gerenciar suas emoções e aprimorar a sua qualidade de vida.
O Budismo é uma filosofia de vida baseada nos ensinamentos deixados por Siddartha Gautama, o Buda histórico, que viveu aproximadamente entre 563 e 483 a.C. no Nepal. Essa filosofia é difundida no mundo todo e encarada por alguns como religião, embora o Buda não seja considerado um Deus, e seus
ensinamentos nada tenham de místico. O objetivo do Budismo é fazer com que cada um liberte-se do sofrimento e encontre a felicidade. No Budismo, não há nenhum deus, nenhuma liturgia, nenhum livro sagrado. Por isso, o Budismo original é um estilo de vida não-sectário, que pode ser seguido por
qualquer um, mesmo que seja praticante de uma religião. O principal ensinamento do Budismo está concentrado no que é comumente chamado de As Quatro Nobres Verdades, sendo que a última delas desdobra-se no Nobre Caminho Óctuplo, uma prática de oito passos para conduzir as pessoas à felicidade.
CURSO DE CROMOTERAPIA COM O SEGUINTE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: HISTÓRICO INTRODUÇÃO MÓDULO I - AS SETE CORES PRIMARIAS, A CORRELAÇÃO COM OS SETE CHAKRAS, INDICAÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES MÓDULO II - COMBINAÇÕES DE TONS USADOS NO TRATAMENTO ATRAVÉS DAS CORES MÓDULO III - A FUNÇÃO DAS CORES MÓDULO IV
- DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÓDULO V - APLICAÇÃO CROMOTERAPIA MÓDULO VI - LIMPEZA DO CAMPO ELETROMAGNÉTICO A CROMOTERAPIA NOS TEMPOS ATUAIS BENEFÍCIOS DA CROMOTERAPIA
O que você encontrará aqui? Maneiras de despertar o melhor em você, seja para se autoajudar ou para melhorar vidas ao seu redor. A intenção deste livro é mostrar o caminho que muitas pessoas já trilharam e, através da leitura dos seus mapas mentais, que você possa compreendê-lo e, assim,
encontrar o grande e valioso tesouro perdido aí dentro de você. Descobrindo esse tesouro, você pode despertar o seu potencial para conquistar riquezas, maior poder de compreensão, concentração, comunicação, melhorar a memória, ter boa saúde, sucesso e motivação!
Hypnosis
Curso de Cromoterapia
O mundo do além: descubra os estados espirituais antes e depois da vida terrena
I Can Make You Happy
Learning to Hypnotize Step by Step
An Unshakable Mind
Explore o poder da sua mente

Manifestação mental é sobre elevar sua percepção consciente, limpar os bloqueios mentais e substituí-los por uma profunda e poderosa compreensão de seu próprio poder verdadeiro. O autor leva você embora em sua história relatável sobre como ele superou a dor do bullying e falta de auto-estima do passado e como isso levou ao seu senso de propósito em obter esse conhecimento. Ele leva você através das
mudanças radicais que ele fez em sua vida para criar os resultados da vida que ele deseja e você anda passo a passo através das mudanças que você tem que fazer se você quiser fazer essas mudanças também. Ele compartilha exemplos práticos sobre por que pensamos da maneira como fazemos e como sair do condicionamento que o levou a ser assim. Assim como vemos com os adolescentes na escola,
todos aprendem de uma maneira diferente. Uma explicação que é muito fácil para uma pessoa entender, pode ser muito difícil para outro. Dê o primeiro passo para a mudança na sua vida agora, começando com essa leitura essencial!
"Nineteen Eighty-Four: A Novel", often published as "1984", is a dystopian social science fiction novel by English novelist George Orwell. It was published on 8 June 1949 by Secker & Warburg as Orwell's ninth and final book completed in his lifetime. Thematically, "Nineteen Eighty-Four" centres on the consequences of totalitarianism, mass surveillance, and repressive regimentation of persons and
behaviours within society. Orwell, himself a democratic socialist, modelled the authoritarian government in the novel after Stalinist Russia. More broadly, the novel examines the role of truth and facts within politics and the ways in which they are manipulated. The story takes place in an imagined future, the year 1984, when much of the world has fallen victim to perpetual war, omnipresent government
surveillance, historical negationism, and propaganda. Great Britain, known as Airstrip One, has become a province of a totalitarian superstate named Oceania that is ruled by the Party who employ the Thought Police to persecute individuality and independent thinking. Big Brother, the leader of the Party, enjoys an intense cult of personality despite the fact that he may not even exist. The protagonist,
Winston Smith, is a diligent and skillful rank-and-file worker and Outer Party member who secretly hates the Party and dreams of rebellion. He enters into a forbidden relationship with a colleague, Julia, and starts to remember what life was like before the Party came to power.
Para onde vamos quando morremos? Após décadas de intensa investigação, o Dr. Joe H. Slate mostra-lhe as ferramentas para poder explorar as três dimensões principais do seu passado - as suas vidas passadas, a sua preexistência e a sua vida entre vidas. Descubra como a auto-hipnose pode fornecer-lhe informação importante acerca das suas vidas passadas capaz de transformar a sua vida presente. Os
relatos pessoais do autor e dos seus pacientes oferecem-lhe inspiração e confiança, enquanto estiver à procura das suas próprias respostas para o maior mistério da vida. Através desta obra pode experimentar a técnica da hipnose, desenvolvida para uso em conjunto com o método laboratorial de regressão.
THE MILLION COPY INTERNATIONAL BESTSELLER Drawn from 3,000 years of the history of power, this is the definitive guide to help readers achieve for themselves what Queen Elizabeth I, Henry Kissinger, Louis XIV and Machiavelli learnt the hard way. Law 1: Never outshine the master Law 2: Never put too much trust in friends; learn how to use enemies Law 3: Conceal your intentions Law
4: Always say less than necessary. The text is bold and elegant, laid out in black and red throughout and replete with fables and unique word sculptures. The 48 laws are illustrated through the tactics, triumphs and failures of great figures from the past who have wielded - or been victimised by - power. ___________________________________ (From the Playboy interview with Jay-Z, April 2003)
PLAYBOY: Rap careers are usually over fast: one or two hits, then styles change and a new guy comes along. Why have you endured while other rappers haven't? JAY-Z: I would say that it's from still being able to relate to people. It's natural to lose yourself when you have success, to start surrounding yourself with fake people. In The 48 Laws of Power, it says the worst thing you can do is build a fortress
around yourself. I still got the people who grew up with me, my cousin and my childhood friends. This guy right here (gestures to the studio manager), he's my friend, and he told me that one of my records, Volume Three, was wack. People set higher standards for me, and I love it.
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The Book of Disquiet
A História Do Budismo
Practical Mental Influence
Placar Magazine
Magia Branca & Rituais
Descubra o ritmo do seu corpo e o momento certo para almoçar, pedir um aumento, tomar remédio e muito mais
Um guia inovador para recuperar a sintonia com seu ritmo natural e ter uma vida mais feliz e saudável. Muito já se falou sobre o que e como fazer algo para ter uma vida melhor, mas saber o momento certo para fazer cada coisa possibilita elevar o que e o como à máxima potência. Mesmo que você não mude nada sobre o que faz e como faz, realizar pequenos ajustes no quando já o torna mais saudável, feliz e produtivo. Dr. Breus descobriu que, embora o relógio biológico
de cada pessoa seja diferente, a maioria de nós pertence a um dos seguintes cronotipos: urso, lobo, golfinho ou leão. Depois que fizer o teste desenvolvido pelo autor e descobrir o seu cronotipo, aprenderá o melhor momento para fazer tudo - desde planejar algo importante, praticar exercícios e memorizar informações novas, até discutir com seu parceiro. Recheado de fatos fascinantes, recomendações e dicas fáceis de seguir, O poder do quando é o guia definitivo para ajudálo a atingir seus objetivos, conduzindo-o rapidamente a uma vida de sucesso.
Com origem na China há cerca de cinco mil anos, a arte do Feng Shui significa literalmente "vento e água". Esta arte estuda a influência do espaço no nosso bem-estar e a forma como os locais onde vivemos e trabalhamos se refletem no modo como nos sentimos.As suas bases estão enraizadas na cosmologia oriental e no princípio único das duas forças antagônicas do céu e da terra: yin e yang. Através do conhecimento de como a energia vital (Ch'i) flui pelo espaço
circundante, poderemos analisar excessos e estagnações desta mesma energia vital e a sua interação com o campo energético dos seres humanos.Depois de feitas as necessárias correções, é possível solucionar ou melhorar problemas emocionais, financeiros, profissionais e de saúde.O simples fato de se alterar a cor de uma parede, reordenar a disposição da mobília ou colocar plantas naturais numa determinada posição, poderá melhorar substancialmente a condição energética
da nossa habitação e, consequentemente, de nós próprios.Na sociedade moderna ocidental, o Feng Shui tornou-se uma alternativa válida para um número cada vez mais maior de pessoas, dadas as mudanças reais que imprime nas suas vidas.As aplicações práticas nas áreas do design de interiores/exteriores, arquitetura, desenho de jardins e urbanismo, são cada vez mais procuradas tanto por particulares, como por empresas.Terapeutas, arquitetos, engenheiros e designers
poderão também obter uma valorização profissional cada vez mais solicitada para a resolução de problemas do dia-a-dia das pessoas. Gostou desse livro? Conheça os outros títulos da Bookerang disponíveis agora mesmo.
With an unshakable mind, you can cope with any difficulty life may bring. An unshakeable mind is a state that can be symbolized by an iceberg--beneath the part of you that is visible to others is a vast bulk. In the case of the mind, this is a reserve of inner treasure accumulated through learning and experiences. An Unshakable Mind describes ways to build inner confidence and develop a firm character based on a spiritual perspective. Viewed from a spiritual standpoint, life
is a workbook for developing the soul. With a willingness to learn from everything that life presents you with, good and bad, any difficulty can be transformed.
"....a very sweet dog story" -- Outside The story of a dog, his human, and the friendship that saved both of their lives. When Ben Moon moved from the Midwest to Oregon, he hadn’t planned on getting a dog. But when he first met the soulful gaze of a rescue pup in a shelter, Ben instantly felt a connection, and his friendship with Denali was born. The two of them set out on the road together, on an adventure that would take them across the American west and through some
of the best years of their lives. But when Ben was diagnosed with colorectal cancer at age 29, he faced a difficult battle with the disease, and Denali never once left his side until they were back out surfing and climbing crags. It was only a short time later that Denali was struck by the same disease, and Ben had the chance to return the favor. Denali is the story of this powerful friendship that shaped Ben and Denali’s lives, showing the strength and love that we give and
receive when we have our friends by our side.
The SEVEN Most EFFECTIVE Methods of SELF-HYPNOSIS
Por que Ser Feliz é Importante
um mergulho no ser
Manual da hipnose clássica
2ª edição - Revisada
aos profissionais jurídicos da nova geração
A história do Budismo
O QUE ESTE LIVRO VAI FAZER POR VOCÊ Ele lhe mostrará como usar o maior poder do universo para desenvolver suas habilidades e atingir seus desejos. Ele lhe ensinará como usar a estrutura mais forte do universo para construir uma melhor memória e acelerar o poder da mente. Ele lhe mostrará como usar a Ecologia Interna para melhorar sua saúde, aumentar sua longevidade e restaurar seu corpo à juventude. Ele lhe ensinará como usar os sinais de feedback da
Psicologia Externa para remover a carga emocional de seu banco de memória e liberar suas energias para o sucesso e a realização. Ele lhe mostrará como usar a Dieta Ecológica para construir sua vitalidade e aumentar sua energia e se livrar de doenças e mau funcionamento. Ele lhe ensinará uma nova maneira simples de parar de fumar, parar de beber, e se livrar do excesso de peso. Ele lhe mostrará como abrir a porta para sua mente subconsciente e usar suas forças para
conquistar o amor e a felicidade. Ele lhe ensinará como estabelecer contato com sua Mente Mestra e usar seus poderes para expandir sua consciência e experimentar a viagem astral. Ele lhe mostrará como encontrar e conhecer seu Mestre Self - o guia espiritual que controla seu destino. Ele lhe dará técnicas para relembrar suas vidas passadas e lhe ensinará como se libertar de seu carma. Ele lhe mostrará como ver o futuro, perceber as coisas à distância, ler os pensamentos
dos outros. Ele lhe revelará seu destino espiritual - mostrar-lhe-á como reivindicar esse destino agora - colocar em suas mãos as chaves da imortalidade e do poder.
Sitting at his desk, Bernardo Soares imagined himself free forever of Rua dos Douradores, of his boss Vasques, of Moreira the book-keeper, of all the other employees, the errand boy, the post boy, even the cat. But if he left them all tomorrow and discarded the suit of clothes he wears, what else would he do? Because he would have to do something. And what suit would he wear? Because he would have to wear another suit. A self-deprecating reflection on the sheer
distance between the loftiness of his feelings and the humdrum reality of his life, The Book of Disquiet is a classic of existentialist literature.
Throughout human history, stories have been told about certain individuals who seem to possess an uncanny ability to influence and persuade others. According to William Walker Atkinson, this ability isn't an inborn gift -- instead, it is a skill that can be learned and refined with practice, just like learning a new language or hobby. This volume is full of straightforward, easy-to-follow tips, exercises, and techniques that can help you boost your persuasive abilities.
Jhanne Pires é designer de moda e criou o método Vista-se de si para ajudar mulheres a resgatar a autoestima A percepção de como as pessoas enxergam as outras, principalmente as mulheres, é levada em conta muitas vezes na escolha de peças, cores, modelos, e até mesmo de uma marca de roupa. "Como o mundo te percebe?" é uma das indagações que se faz não só no âmbito da moda. Nem sempre o ato de comprar é uma questão de necessidade, está também ligado ao
lado emocional, pois o jeito de se vestir vai além disso. Por isso, a designer de moda Jhanne Pires buscou no Brasil e na Europa estudos da imagem e comportamento, e assim escreveu o Vista-se de si, publicado pela Editora Literare Books. O livro é um processo completo, que passa por várias fases: - Investigação, reflexão e conscientização; - Autoconhecimento, estilo, descoberta de potencialidades e pontos de melhorias; - Aumento da consciência a respeito da realidade; Comprometimento com as mudanças; - Estrutura e foco. - Até alcançar os resultados realistas. A obra não é, segundo a autora, uma consultoria fundamentada em tendências ou melhores looks. Vista-se de si se baseia tanto em imagem quanto em comportamento, ou seja, o livro expõe os benefícios de se vestir conforme os anseios pessoais e as próprias necessidades, não com o que os outros acham melhor. Em um mundo onde as mulheres possuem uma sobrecarga e
enfrentam ansiedade, depressão e síndrome do pânico, a autora acredita que a mulher pode se blindar de malefícios com o conceito Vista-se de si para atingir uma vida plena e próspera. É um livro rico em conteúdo que explica a questão de autoestima das mulheres, como elas projetam isso e como as pessoas ao redor dessa mulher a veem. "Quem é você enquanto o mundo muda", "Como identificar o estilo de cada mulher", "Construindo uma nova imagem", "A congruência
entre o que se diz e o que a imagem mostra", "A agenda de looks e seu closet", são alguns dos capítulos que trazem a oportunidade de entendimento sobre o que é realçar a própria essência.
How to Overcome Life's Difficulties
The 48 Laws Of Power
Como Meditar de forma Eficaz: Auto Desenvolvimento, Visualização, Respiração, Relaxamento, Controle e Reprogramação Mental, Pensamento Positivo, Metas, Hipnose & mais!
Descubra o incrível poder em sua mente e como usá-lo
Descubra Como Hipnotizar Qualquer Pessoa Sem Precisar Dizer Durma Profundamente
O maior Poder do Universo (Traduzido)
engenharia mental transformativa e transformação pessoal
Rafael Kraisch traz em o "Manual da hipnose clássica" uma nova forma de viver. Apaixonado pelos poderes da mente, o escritor quer disseminar anos de estudos para permitir que pessoas e profissionais de saúde utilizem a hipnose para criar um mundo melhor, com menos sofrimento. O primeiro contato com o autoconhecimento e com o poder da meditação começou bem cedo na vida do escritor Rafael Kraisch, aos 11 anos, por meio de seu sensei (professor, em japonês)
de karatê, que o ensinou a relaxar o corpo e manter os olhos semicerrados em um ponto fixo a 45 graus. Mais tarde, ele conheceria essa técnica como a meditação zazen, base da prática Zen Budista. Ao longo de sua vida, o autor trilhou diversos caminhos, práticas e abordagens, para melhorar a concentração, a qualidade de vida e descobriu na hipnose uma ferramenta indispensável à saúde humana. Por isso, escreveu a obra: "Manual da hipnose clássica: domine a arte da
hipnose". Rafael Kraisch acredita que todos que tenham interesse em prosperar nos mais diversos âmbitos da vida, curar doenças como: ansiedade, depressão, insônia ou até mesmo superar medos e traumas devem ter acesso aos anos de estudos e resultados para que possam desfrutar da hipnoterapia e sanar todos esses males. O leitor compreenderá que em cada parte há uma visão aprofundada, desde a abordagem teórica até os detalhes técnicos e práticos mas desconhecidos,
facilitando a jornada nessa área. E o que seria essa tão famosa "hipnose"? Trata-se da maneira como a mente reage ao mundo, onde para cada gatilho – uma palavra, um cheiro, um som ou até mesmo um pensamento – são despertadas emoções, sentimentos e memórias completas, que simplesmente estavam lá dentro, quietinhas, esperando o momento certo para virem à tona. Esteja preparado para uma transformação mental ao longo deste livro.
Do you want to be happier?Do you want to stop feeling bad right now?Do you want to experience greater joy than ever before?What if it was possible to feel happier than you had ever imagined before? It doesn't matter whether you're sad, bored, or depressed--or even if you're already quite content--Paul McKenna can help you become a whole lot happier! Scientific research reveals that our levels of happiness aren't fixed; we can change them through our thoughts and
actions. Dr. McKenna has spent the past 25 years developing a system that can have an immediate, measurable impact on people's emotional well-being. This book uses the latest, most powerful psychological techniques and a downloadable guided hypnosis session to help readers feel really good right now. The human mind is like a computer, with its own software that governs how we think and act. Most human problems are caused by negative programs running in the
unconscious mind. This book and audio session help you install positive programs that seek out and magnify the factors that create happiness. Use it to take control of your life and start feeling happier today!
AUTO-HIPNOSE FÁCIL: DESBLOQUEIE O PODER DA SUA MENTE! A proposta desta obra é levar o conhecimento da auto-hipnose aos leigos, bem como aos apaixonados pelo seu estudo e prática. Unindo simplicidade e objetividade, o leitor será orientado com instruções que certamente contribuirão para um melhor treinamento no controle das cargas emocionais do cotidiano. “Auto-hipnose Fácil: Desbloqueie o poder da sua mente” é um livro inovador. Com uma
metodologia simples, serve como um guia para o estudo e a prática da auto-hipnose. Enfatiza como proceder a uma autoindução e fazer sua programação mental em tempo recorde. Com isso, visa quebrar o círculo vicioso dos pensamentos e comportamentos limitantes, facilitando ao leitor iniciar um novo caminho de realização, sucesso, saúde e desenvolvimento de novas capacidades em sua vida. > BRINDES: Dois áudios EXCLUSIVOS de Auto-hipnose. - Auto-hipnose
para você desbloquear o poder da sua mente!- Instale agora o seu GATILHO de auto-hipnose.
O Budismo é uma filosofia de vida baseada nos ensinamentos deixados por Siddartha Gautama, o Buda histórico, que viveu aproximadamente entre 563 e 483 a.C. no Nepal. Essa filosofia é difundida no mundo todo e encarada por alguns como religião, embora o Buda não seja considerado um Deus, e seus ensinamentos nada tenham de místico.O objetivo do Budismo é fazer com que cada um liberte-se do sofrimento e encontre a felicidade.No Budismo, não há nenhum
deus, nenhuma liturgia, nenhum livro sagrado.Por isso, o Budismo original é um estilo de vida não-sectário, que pode ser seguido por qualquer um, mesmo que seja praticante de uma religião. O principal ensinamento do Budismo está concentrado no que é comumente chamado de As Quatro Nobres Verdades, sendo que a última delas desdobra-se no Nobre Caminho Óctuplo, uma prática de oito passos para conduzir as pessoas à felicidade.
Hipnose Ericksoniana - Estratégias para a comunicação efetiva
DESBLOQUEIE O PODER DA SUA MENTE
Vista-se de si e descubra o poder da sua imagem
Curso de Feng Shui
Meditação para todos os dias
A Man, a Dog, and the Friendship of a Lifetime
Manifestação: Guia Completo De Visualização Criativa E De Como Fazer Auto-hipnose
Sempre se perguntou sobre o que é meditação, mas não sabia a quem perguntar? Aqui estão algumas grandes informações que responderão a todas as suas perguntas sobre meditação! Você quer melhorar sua vida? Existem áreas da sua vida que simplesmente não estão corretas? Eu me senti da mesma forma há alguns anos atrás. Embora eu tivesse um bom emprego e uma boa família, havia partes da minha vida que definitivamente precisavam ser melhoradas. Eu sabia que
eu tinha que fazer alguma coisa. Foi quando eu decidi que tinha que encontrar uma maneira de alcançar o auto-desenvolvimento. Eu sabia que devia isso a mim mesmo e à minha família de uma vez por todas! O que eu descobri mudou completamente minha vida! Como eu fiz isso? Eu adoraria compartilhar meus segredos com você e meu novo livro especial sobre meditação para o auto-desenvolvimento faz exatamente isso! Tudo o que você precisa saber sobre meditação
está incluído neste livro especial: - O que é meditação? - Benefícios da Meditação - Retomando o controle usando meditação - Como Começar - Relaxamento Guiado - Hipnose - Usando a Música na Meditação para o Autodesenvolvimento - Combate aos maus hábitos no autodesenvolvimento Eu não deixo absolutamente nada de fora! Tudo o que eu aprendi sobre meditação eu compartilho com vocês. Este é o relatório mais abrangente sobre meditação para o autodesenvolvimento que você já leu! Você não vai querer perder isto! Então, do que você está esperando? Aprenda os segredos da meditação, aproveitando as técnicas exclusivas apresentadas na Meditação para o Viver de Todos os Dias! Compre imediatamente Meditação para a Vida Cotidiana!
BOOKS BY DR. JOSEPH MURPHY The Amazing Laws of Cosmic Mind Power The Cosmic Energizer: Miracle Power of the Universe The Cosmic Power Within You Great Bible Truths for Human Problems The Healing Power of Love How to Attract Money How to Pray with a Deck of Cards How to Use the Power of Prayer How to Use Your Healing Power Infinite Power for Richer Living Living Without Strain Love is Freedom Magic of Faith Mental Poisons and
Their Antidotes The Miracle of Mind Dynamics Miracle Power for Infinite Riches Peace Within Yourself The Power Of Your Subconscious Mind Pray Your Way Through It Prayer is the Answer Psychic Perception: The Meaning of Extrasensory Power Quiet Moments with God Secrets of the I Ching Songs of God Special Meditations for Health, Wealth, Love, and Expression Stay Young Forever Supreme Mastery of Fear Telepsychics: The Magic Power of Perfect Living
Why Did This Happen to Me? Within You is the Power Write Your Name in the Book of Life Your Infinite Power to be Rich
De maneira prática, simples e funcional, esta obra visa agregar ainda mais ao universo do Direito, que é tão importante para uma vida em sociedade. Cuida de temas incomensuravelmente benéficos para o desempenho profissional e, principalmente, pessoal dos envolvidos na empreitada jurídica. O DCEE acredita que a ciência do Direito é sustentada, primordialmente, por dois pilares: pessoas e paz. O movimento existente dentro desse campo de estudo decorre de pessoas
integralmente, onde estas estabelecem relações no mais amplo significado da palavra e dão vida à necessidade de uma consciência de ordem. No mais, a finalidade de implementar um sistema de organização é trazer ao mundo uma realidade de paz, entendida com toda amplitude e abstração que existe no termo. Por isso, aqui buscamos fazer nossa parte no sustento desses dois importantes pilares.
Learning to hypnotize step by step: Table of Contents1. BACKGROUND KNOWLEDGE.1.1. Definition of hypnosis1.2. Myths and misconceptions and reality.1.3. Harmfulness of hypnosis.1.4. Susceptibility to hypnosis.1.5. Depth of trance.1.6. suggestion vulnerability tests.2. INTRODUCTION TECHNIQUE IN TRANS2.1. Preliminary interview.2.2 Positioning of the hypnotized person.2.3. Approach to the hypnotized.2.4. Deepening induction.2.5. Post-hypnotic
suggestions.2.6. Exit the trance.3. Examples of trances.LEFT HAND TECHNIQUEEYES FIXATION TECHNIQUESHOW, ESTRADIC TECHNIQUE4. HYPNOSIS ON A PRIVATETime selection.Person selection.Choice of method.How to get a show.5. What should not be done.6. Learning in hypnosis and self-hypnosis6.1. Autohypnosis.Self-introduction in hypnosis (self-hypnosis).A way of learning in hypnosis.Independent learning.Common learning.FIGHT
AGAINST ADDICTIONSALCOHOLISM.SmokingGluttony7. Live tips.
Auto-Hipnose Fácil
Equilíbrio e harmonia através das cores
Use a Lei da Atração e a Manifestação
Alimentação Saudável = Saúde Perfeita - Volume 6
How to Understand and Influence Others Without Them Noticing
Numerologia - A ciência milenar dos números
Descubra Como Hipnotizar Qualquer Pessoa Sem Precisar Pedir Autorização Ou Ter Que Dizer Durma Profundamente!

Alguns psicólogos ignoram o uso clínico da hipnose, e os que já ouviram falar dela, raramente usam-na. Grande parte cita Sigmund Freud fora de um contexto de análise, quando teria desencorajado seu uso. No entanto, o que parece ter faltado a Freud foi a possibilidade de compreender que a hipnose pode ser feita de outras formas que não por um processo mecânico com comandos diretos e tão limitados,
sem consideração às dinâmicas emocionais e psicológicas dos pacientes. Outras escolas de hipnose enfatizam os níveis de transe e insistem que o hipnotizador deve procurar conhecê-los bem e mover seu paciente propositalmente entre eles. Outros, como o autor desta obra André Percia, com forte influência ericksoniana, preferem "deixar acontecer". Nesse sentindo, esta obra é fruto de um método de
trabalho desenvolvido pelo autor, que estudou e aplicou de forma integrada as várias abordagens da PNL. Junto à PNL, a Engenharia Mental Transformativa é uma tentativa de unificar verdadeiramente os papéis de terapeuta, programador neurolinguístico e hipnoterapeuta, em uma prática clínica integrada. A psicologia da PNL, ao contrário das outras psicologias, é centrada mais no trabalho com a
"estrutura" do que nos "conteúdos". Os padrões de PNL desconstroem essas combinações "problemáticas" (programações neolinguísticas), ajudando o paciente a ter escolhas mais saudáveis, assim como condições para criar novas programações dentro de pressupostos identificados como geradores de processos mais saudáveis para ele mesmo. Por meio de uma narrativa informativa e instigante do começo
ao fim, o objetivo do autor desta obra é o de ajudar seus colegas terapeutas, hipnoterapeutas, programadores neurolinguísticos e profissionais do desenvolvimento humano a iniciar um debate sobre infinitas possibilidades, para que pessoas possam ter uma vida de melhor qualidade.
The internationally bestselling guide to "mind-reading" by influencing those around you via non-verbal communication, from human psychology expert Henrik Fexeus. How would you like to know what the people around you are thinking? Do you want to network like a pro, persuade your boss to give you that promotion, and finally become the life of every party? Now, with Henrik Fexeus's expertise, you
can. The Art of Reading Minds teaches you everything you need to know in order to become an expert at mind-reading. Using psychology-based skills such as non-verbal communication, reading body language, and using psychological influence, Fexeus explains how readers can find out what another person thinks and feels– and consequently control that person’s thoughts and beliefs. Short, snappy
chapters cover subjects such as contradictory signs and what they mean, how people flirt without even knowing it, benevolent methods of suggestion and undetectable influence, how to plant and trigger emotional states, and how to perform impressive mind-reading party tricks. Fexeus gives readers practical (and often fun) examples of how to effectively mind-read others and use this information,
benevolently, both in personal and professional settings.
Crescer como ser humano, descortinar e desbloquear a mente, promover uma autorreflexão, mudança de conduta, libertação, enxergar as pessoas e o mundo de uma maneira diferente e entender a vida sob uma nova perspectiva. Tudo isso faz parte de um leque de possibilidades que o livro oferece. Além disso, ele proporciona um amplo aprendizado sobre o funcionamento da mente e sobre a hipnose e suas
facetas. O leitor poderá, ainda, se beneficiar do uso de algumas formas de hipnose para os filhos e/ou para si próprio, além de entender como ela age para vencer os mais variados transtornos da mente. É uma obra diferente das poucas que estão no mercado editorial mundial.
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