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A LEI DA ATRAÇÃOPorValéria SchmittAGRADECIMENTOSA minha querida e sensível mãe
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jamais me esquecerei de uma frase que ele me disse numa época em que todos estavam
contra mim:_ Vou ajudá-la com o que você quer, mas se não der certo, peça arrego. _ Como é
bom saber que você pode errar e ter alguém ao seu lado, não condenando, mas dando
“arrego”.As minhas queridas tias Lia, Lourdinha, Zizinha e Adelan que me deram muito amor,
muito carinho e sempre com tanta solicitude que ninguém pode dizer que teve tias melhores
que as minhas, ajudando em tudo e sempre rezando por nós. Tia Adelan, uma mãezona,
sempre socorrendo a mim e ao meu irmão e amparando a família toda.Ao meu querido Pai
Delmar que teve a vida inteiramente devotada à família até o seu último minuto. Ele esteve
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amigo verdadeiro, mão que amparava e jamais julgava e tinha um olhar doce que me amolecia,
enfim, ele foi a minha bússola e ainda o é. Passou toda a sua vida tentando me mostrar que a
“verdadeira liberdade se consegue através de duas vitórias: sobre si mesmo e sobre suas
emoções”. A minha homenagem a esse homem maravilhoso a quem chamo de Pai com letra
maiúscula porque ele soube o significado da palavra PAI. Saudade que sentirei enquanto eu
viver.No meu local de trabalho devo tanto a tantas pessoas! Em quantas situações eu fui
auxiliada! Sempre uma palavra amiga na hora certa! Cris, Carminha, Antonia, Clarinda, Arlete,
Jô e para todo mundo que me deu uma palavra de conforto na hora certa, uma abraço quando
eu precisava, eu mando um beijo. Todas as pessoas que cruzaram o meu caminho no meu
trabalho foram boas para mim. Algumas ajudaram tanto que temo não ser capaz de lhes
retribuir essa bondade. A vocês todos, colegas de trabalho, muito obrigada por terem estado ao
meu lado e por toda ajuda que me deram durante todos esses anos, ainda que fosse somente
me ouvir.Ao meu cunhado, Renato Miranda, criador da capa deste livro, por ter acreditado em
mim e neste projeto e a Cristina, grande pessoa, que enriqueceu essa obra com o depoimento
da cura de sua depressão e síndrome de pânico.Por último e nem por isso menos importante,
apenas para ter mais ênfase, agradeço aos meus queridos filhos biológicos e do coração:
Lucas, Raphael, Rebecca e Paulo Ricardo por terem me ensinado o verdadeiro significado de
amor, doação e desprendimento e por me mostrarem que não é preciso ser do mesmo sangue
para se amar como verdadeira família, pois o que importa é a afinidade de corações para se ter
harmonia e encontrar a felicidade juntos.PREFÁCIOHá um Poder em você que jamais foi



utilizado plenamente. Esse Poder existente em seu íntimo é o mesmo que move o mundo inteiro
através da mesma energia e você pode obter tudo o que desejar na vida através desse Poder
que pode fazer com que todos os seus sonhos se realizem. Basta saber como usar a seu favor
uma Lei Universal que existe, sempre existiu e sempre existirá. Essa Lei é a maior Força do
Mundo! É a chamada Lei da Atração.Comece a usar agora mesmo esse Poder no tratamento
do seu corpo, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, enfim, tome as rédeas da
sua vida! Seja o que você quer ser porque o homem é aquilo que pensa.Você tem
possibilidades enormes de criar e a cada capítulo deste livro você vai perceber que qualquer
pessoa é capaz de usar a Lei da Atração a seu favor. Não tem necessidade de ter estudado
muito, de saber sobre Física Quântica e Metafísica nem de ser doutor em Psicologia, Psiquiatria
ou em alguma outra ciência que estuda o funcionamento do cérebro. Neste livro você vai ver
como uma pessoa comum, tão comum quanto você, que não conhece Física Quântica ou
Metafísica nem é especialista em ciências do Poder da Mente, conseguiu tudo a que se propôs,
até a própria publicação deste livro, contra todas as possibilidades e com todas as pessoas
dizendo: _ “Desista, não vai dar certo.”Você pode conseguir tudo o que quiser desde que não vá
contra os princípios morais nem vá ferir ninguém, porque, como somos todos feitos da mesma
energia, tudo o que você fizer para ferir alguém, ferir a natureza ou for destrutivo para o mundo,
também o ferirá e será destrutivo para você.Ao descobrir como funciona a Lei da Atração, você
terá possibilidades ilimitadas de criar e obter todos os resultados que quiser tanto pessoais
quanto profissionais, passando a ter uma vida digna, plena, cheia de felicidade, saúde,
abundância, fartura, dinheiro e bons relacionamentos, tudo isso de forma construtiva e
proveitosa. A Lei da Atração sempre abrirá uma porta para você e o levará às pessoas certas e
aos lugares certos, nas horas certas.Neste livro eu vou contar minhas experiências reais, vou
mostrar como consegui tudo a que me propus em períodos de tempo às vezes tão curtos que
surpreenderam a mim mesma pela rapidez! Mas vou relatar também os meus deslizes, todas as
vezes que, mesmo conhecendo a Lei da Atração e seu funcionamento, eu agi erroneamente
atraindo para mim aquilo que eu não queria. Isso é para que você veja que este é um livro sério,
não fictício, que conta a história de uma pessoa real com erros e acertos e não um romance em
cujo final previsível a heroína sempre se casa com o príncipe encantado e vivem felizes.Eu o
convido a entrar num mundo de descobertas onde você verá que é muito fácil ser feliz e é muito
fácil realizar todos os seus sonhos! Você conhecerá os segredos da Lei da Atração de maneira
divertida e ao mesmo tempo séria. Acredite! Funciona mesmo!Um abraçoValéria
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PARA MIM... OU QUASE_ Agüente! _ Eu falava para mim mesma _ Vamos, só mais um
pouquinho, respire, força garota, você consegue! Respire de novo, já está chegando, só falta
atravessar a rua e... Ufa! Até que enfim! Aleluia! Entramos na loja! Eu já nem me preocupava
mais em andar com elegância, afinal eu não passava de uma anônima em Nova York com uma
hor-ro-ro-sa dor latejante no dedão do meu pé direito... Ai! Mais uma escada rolante._ Onde é
mesmo que fica o departamento de calçados masculinos? _ Ouço meu marido perguntar a um
vendedor._ “Masculinos?!?” _ Pensei _ “Não estou entendendo!” _ Ah! Os homens são mesmo
muitíssimo egoístas! Eu morrendo, cada passo parecendo um sofrimento maior que o anterior,
a caminhada até a loja se assemelhando a subir ao calvário, doida para me sentar e tirar o pé
daquelas botas horríveis _ que pareciam maravilhosamente lindas e confortáveis um dia antes
quando eu entrei no avião rumo à Nova York _ e meu marido pergunta onde é o andar de
sapatos masculinos?!?!?! E o pior é que eu tive que esperar que ele comprasse os dele para,
ainda mancando e nem um pouco preocupada com a elegância, sair em busca do andar de
sapatos femininos.Chegamos! Ai que alívio! Tirei o pé de dentro daquela bota carrasca! A
atendente foi tão gentil comigo! Eu já saí da loja com as botas... Devidamente ensacoladas pela
vendedora e os pés maravilhosamente instalados num par de tênis novinhos e macios!No dia
seguinte, enquanto eu descia a Quinta Avenida tranqüilamente, parando aqui e ali, sentando-
me num banquinho do Central Park para namorar um pouco o meu marido _ como é bom
namorar o próprio marido, não?_ eu ia pensando na delícia que é prestar atenção nos
pequenos prazeres da vida, como, por exemplo, não ter uma incômoda dor no dedão do pé
atormentando você e poder andar de mãos dadas com seu marido num parque em plena tarde
num dia de semana! Já andava confortavelmente desde o dia anterior quando havia me livrado
daquele par de terríveis botas de salto alto pretas que me acompanhavam desde o Brasil e me
enfiado em maravilhosos tênis extremamente macios que deixavam minha unha dolorida
finalmente em paz!Como esse dia estava distante daqueles momentos duríssimos em que
pensei até em tirar a própria vida! É verdade! Eu quase morri de depressão! Não é mentira,
pode acreditar sem medo. Eu não fui sempre essa pessoa que fica feliz à toa só porque se
livrou de uma dor no pé e está apreciando a paisagem de um parque. Não! Houve uma época
em que eu achei que fosse morrer de depressão, chorar era um hábito e eu passava os finais
de semana deitada em minha cama sem vontade de ver ninguém, querendo unicamente que
me deixassem em paz na minha tristeza infinita pelo menos no sábado e no domingo já que
durante a semana eu tinha que trabalhar até morrer de exaustão.Eu só pensava em como a
vida era cruel comigo! Estava separada de meu primeiro marido há vários anos e os poucos
relacionamentos ou tentativas de relacionamentos que tive acabavam virando um inferno, no
sentido amplo da palavra. Tudo ia mal: relação com a família, com os amigos, com meus filhos,



não sobrava nada.A vida financeira era um caos! Tinha uma dívida pessoal altíssima, sem
crédito, sem conta especial em banco, sem cartão de crédito, mal vista na cidade com fama de
má pagadora, com o nome registrado nos órgãos de proteção ao crédito, sem meu querido pai,
morto num acidente de carro, este último, um choque que me acompanhou durante anos a fio,
além de estar desesperada sem saber como criar meus dois filhos. Era o fundo do fundo do
poço.Como não poderia deixar de ser, a vida me deu várias lições e há quase quatro anos
cheguei desesperada à casa de minhas primas pedindo socorro. Naquele dia em especial eu
estava um pouco pior do que nos dias anteriores. Cheguei dirigindo cegamente e parei à porta
da casa delas lutando para segurar as lágrimas. Não podia chegar lá chorando, não sabia quem
abriria a porta. Apertei a campainha e quando a porta foi aberta eu me desmanchei em pranto:_
Pelo amor de Deus, vim aqui pedir ajuda, posso entrar?_ falei. Eu sabia que minhas primas
haviam feito cursos da Ciência do Poder da Mente com Lauro Trevisan e tinham em casa vários
livros desse autor e outros do mesmo assunto.Depois de ter chorado um pouco mais, enfim
consegui falar o que queria. Estava determinada a colocar um fim no meu sofrimento._ Vim
pedir emprestados todos os livros relativos ao Poder da Mente que vocês têm aí. Tenho que sair
do buraco, senão vou pirar!Quando saí de lá três quartos de hora depois, estava com os braços
cheios de livros, quatro ou cinco do Lauro Trevisan e um de Joseph Murphy intitulado “A Força
do Poder Cósmico do Subconsciente”. Voei para a casa e sentei-me confortavelmente disposta
a não me levantar antes de ter acabado de ler o primeiro livro. Foi o meu primeiro contato com o
que hoje todos chamam de “O Segredo”, graças ao livro e ao filme de Rhonda Byrne com esse
nome, falando basicamente das mesmas coisas.Cheguei ao fim do primeiro livro:_ “É tudo
simples assim? Nossa! Tô boba!” _ Pensei _ “Mas, então, por que é que não vemos muito mais
gente se dando bem na vida, tendo saúde, prosperidade, amigos, um grande amor, casamento
(Hum! Isso é muito bom!) e tendo uma melhor qualidade de vida?”Eu sei que o Lauro Trevisan
escreveu esse livro há pelo menos vinte e cinco ou trinta anos e inúmeros autores antes dele
nas décadas de sessenta e cinqüenta e até há muito mais tempo já escreveram sobre o tema,
deram cursos, consultas e palestras divulgando amplamente o assunto, partilhando seus
estudos e suas experiências mostrando tudo aquilo que faz com que as pessoas se
transformem verdadeiramente naquilo que sonham. Então, por que isso não é tão comum
assim?Trata-se de criar as situações que você quer na sua mente porque tudo que a mente
aceita como verdade ela é capaz de materializar. Tudo que somos capazes de criar na mente,
podemos ter na nossa vida. A verdade se resume em uma simples frase: todos os nossos
pensamentos se transformam em fatos reais. É mesmo simples assim! E eu passei a acreditar
cegamente nessa frase.Preparei um programa de recuperação e me tornei irreconhecível.
Fiquei impressionada com o que li. Descobri que eu estava fazendo tudo errado. Passei a
mentalizar situações agradáveis para minha vida. Passei a agradecer a Deus todas as manhãs
por mais um dia e a gritar para mim mesma um alto e sonoro “BOM DIAAAAA!!!!” e a pensar
que o dia estava maravilhoso, que tudo estava bem e que estava exatamente no lugar onde
devia estar. Se me atrasasse um pouco, não havia problema, eu estava no lugar certo, na hora



certa. Se eu devia alguém, estava pagando, porque todas as vezes que penso que estou
pagando as contas, estou atraindo para mim a situação propícia para pagá-las. Tratava a todos
com educação e gentileza, porque gentileza atrai gentileza, sorriso atrai sorriso, bondade atrai
bondade.Passei a mentalizar fartura, abundância e abri as minhas mãos para o dinheiro que ao
contrário do que as pessoas falam, não é o “vil metal”, mas é bom e faz bem, proporciona
conforto e bem-estar.De acordo com as sugestões dos autores que li, escrevi tudo o que eu
queria numa folha de papel, tendo o cuidado de escrever no presente do indicativo,
agradecendo a Deus porque eu já havia conseguido o que eu queria.Eu escrevi “agradeço a
Deus” porque eu creio em Deus. Mas você pode chamar essa força por qualquer nome como
“eu interior”, “poder do subconsciente”, “energia universal”, “poder cósmico”, o princípio é o
mesmo, só mudam os nomes!Comecei assim:“Agradeço a Deus, do fundo do meu coração
porque sou uma pessoa feliz, alegre, comunicativa e atraio para mim pessoas alegres, que me
fazem bem e que gostam de mim. Agradeço a Deus porque tenho tudo que quero, pago tudo
que tenho que pagar em dia porque tenho dinheiro mais do que suficiente para isso. Agradeço
a Deus porque tenho conta em banco, cheque especial e cartões de crédito e, graças a Deus
eu preencho cheques, negocio dívidas e pago a todos a quem devo. Agradeço a Deus porque
eu posso ter um carro no meu nome, sem precisar de alguém o comprar para mim, porque
agora eu tenho crédito. Muito obrigada meu Deus, porque eu viajo em todas as minhas férias
pelo mundo inteiro, agradeço porque eu posso realizar meu sonho de ir à Europa e a todos os
países que quiser. Agradeço a Deus porque, quando eu entro numa loja, as vendedoras vêm ao
meu encontro me oferecendo mercadorias e os donos das lojas ficam felizes quando me vêem
em seus estabelecimentos porque sabem que eu compro muito e que pago bem e em dia. A
minha mesa é farta, tenho tudo do bom e do melhor porque eu posso pagar pelas coisas boas
da vida. Tenho de volta uma conta especial no banco que eu escolher, tenho vários cartões de
crédito e tenho de volta um cartão de crédito American Express, símbolo de pessoas que têm
muito dinheiro. Agradeço a Deus porque eu tenho um grande amor, porque eu tenho ao meu
lado um homem bom, que me ama, que me respeita, que é fiel, que me trata bem, que é gentil,
educado, carinhoso, que ama meus filhos e os trata bem e a quem meus filhos amam como a
um pai. Agradeço a Deus porque o homem que tenho ao meu lado tem intenções sérias comigo
e quer se casar vivendo comigo e com meus filhos formando uma verdadeira família unida e
feliz. Assim é e assim será. Amém!”Com relação ao casamento, eu comecei uma mentalização
igual a que li no livro de Joseph Murphy. Nesse livro, Dr. Joseph conta a história de uma viúva
que queria muito se casar, mas todos os seus relacionamentos acabavam não dando em nada
e ela sempre terminava sozinha e infeliz. Mentalizava que queria se casar, mas nem assim
funcionava. Dr. Joseph disse a ela que pensasse em como estava mentalizando e descobriu
que essa viúva mentalizava um casamento para quando ela estivesse aposentada e com seu
filho criado para que pudesse viajar ao lado do marido e aproveitar a vida. Ora, como ela
mentalizava a situação para o futuro, esta não poderia jamais acontecer no presente, então Dr.
Joseph sugeriu a ela que mentalizasse a situação de uma nova maneira, que se imaginasse já



casada, que fosse capaz de “sentir” o peso de uma aliança de casamento em sua mão
esquerda, que essa aliança pudesse ser tangível em seu dedo e o que aconteceu foi que,
depois de algumas semanas de mentalização, o chefe dos escoteiros do grupo de seu filho
confessou-lhe ser apaixonado por ela há muito tempo e eles acabaram se casando._ “Bom” _
pensei _ “deu certo para ela, vai dar para mim também” _. E comecei a imaginar uma aliança de
casamento no meu dedo da mão esquerda. Era tão real que eu chegava a sentir o peso do ouro
ao redor do meu dedo! Eu me imaginava chegando a casa e encontrando meu marido,
morando numa linda casa com meus filhos e formando uma família feliz. Via-me contando para
os amigos que havia me casado, via-me recebendo as congratulações pelo meu casamento e o
que era melhor nisso tudo, eu tinha uma sensação incrível de felicidade!Nem eu mesma
acreditei direito na rapidez dos acontecimentos. Quarenta e cinco dias depois, num domingo do
mês de agosto eu mentalizei profundamente que eu queria muito que dessa vez desse certo,
pedi profundamente que o homem da minha vida aparecesse e o escolhi: bom, carinhoso,
honesto, trabalhador, que pudesse me amar verdadeiramente e amar também aos meus filhos
_ condição essencial para ser um bom marido para mim.O que aconteceu dois dias depois foi
inacreditável! Eu estava em meu consultório quando minha secretária atendeu a um telefonema
de uma pessoa pedindo para agendar um horário para um check-up odontológico. Nós não
tínhamos horário, mas eu reconheci pelo identificador de chamadas o número da casa da mãe
de uma amiga e sinalizei para a secretária que poderia arranjar um lugar na agenda. Ela
remarcou um paciente daquele dia e agendou a pessoa para aquela tarde. Era o irmão de uma
amiga que havia ligado. Ele chegou no horário marcado e nós conversamos durante algum
tempo. Ele me disse que morava em Brasília, que estava na cidade há alguns dias e também
me disse que havia sido aluno de uma de minhas tias no curso primário. Aproveitei o que ele
havia dito e sugeri a ele que lhe fizesse uma visita, pois sua casa era ao lado de meu
consultório, idéia de que ele pareceu gostar, indo prontamente fazer a visita.No dia seguinte eu
estava trabalhando fora da cidade quando minha secretária me ligou dizendo que ele lhe havia
telefonado, pedindo o número do meu celular, algo que ela forneceu de imediato, mesmo
sabendo que eu não achava muito bom que passassem meu número particular a outras
pessoas. Daí para frente as coisas aconteceram numa rapidez bombástica! Três dias depois
nós saímos e conversamos tanto que parecia que nos conhecíamos há séculos. No outro dia
começamos a namorar e... Casamos-nos em Brasília três semanas depois.O mais interessante
nisso tudo é que, numa tarde, enquanto mentalizava meu casamento e imaginava a aliança no
meu dedo, estava eu sentada na cadeira do meu consultório pensando no homem da minha
vida. Imaginei um homem de mais ou menos cinqüenta anos, cabelos grisalhos e “vi” que ele
chegava até a minha presença pelo noroeste. Somente depois que me casei foi que percebi
que meu marido tinha cinqüenta e um anos, cabelos grisalhos e na posição em que eu me
encontrava sentada, a capital estava exatamente situada a noroeste!Impressionante! Ela se
casou com um homem exatamente igual ao que sonhava para si! Por isso eu sempre digo: não
devemos ter medo de pedir! Não devemos achar que estamos querendo demais ou que o que



queremos não existe ou que o homem com o qual sonhamos só existe em nossos sonhos e
jamais iremos encontrá-lo! Apenas precisamos pedir! O resto o Universo fará acontecer.Já
casada, comecei a sair para todos os lugares e a viajar muito (Uau! A rapidez dos fatos me
atropelava! Era o que eu queria não era? Tinha escrito na minha carta de agradecimento a
Deus!). E fui me levantando da lama financeira porque meu marido me ajudou de modo
admirável.A partir daí posso dizer que sou a prova viva de que realmente tudo que Lauro
Trevisan, Joseph Murphy, Rhonda Byrne _ autora do livro “O Segredo” e do filme do mesmo
nome _ e outros autores escreveram realmente funciona! Eu e todas as pessoas que deram
seus depoimentos nos livros que estão à nossa disposição. Sua mente é capaz de transformar
em realidade aquilo em que você se concentra profundamente! Eu sou capaz de tornar
realidade aquilo em que mais penso e aquilo que mais desejo!Meses depois, numa conversa
em casa, meu marido disse que talvez pudéssemos fazer uma viagem à Europa._ Seria
maravilhoso! _ respondi, achando um pouco improvável que acontecesse tão rápido._ Vai ser
maravilhoso!_ ele disse sorrindo.No meu aniversário ele me deu de presente uma viagem à
Europa. E foi maravilhoso! Foram sete dias em Paris e meu aniversário foi comemorado com um
jantar divino seguido de um show no Moulin Rouge. Depois fomos para Strasburg e de lá
seguimos para a Alemanha porque meu querido marido queria que eu conhecesse a terra de
meus ancestrais. Foram mais treze dias percorrendo o interior da Alemanha, conhecendo
cidades maravilhosas, descendo o Reno de barco, vendo castelos e ruínas romanas. Mais um
sonho que se realizava para mim. Mais uma vez a rapidez com que as coisas aconteciam me
deixava tonta!Um ano depois, minha outra viagem internacional, desta vez para Nova York
como eu comecei a falar no início o livro. Essa viagem já começou especial, com muitas coisas
acontecendo e provando que a Lei da Atração funciona de verdade, por isso ela merece se
contada com mais detalhes.

The book

A LEI DA ATRAÇÃO CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI CAPÍTULO VII Este capítulo não foi escrito por mim. É um adendo que coloco
com muito prazer neste livro, por ser o depoimento de uma grande vitória conquistada por
Cristina. Esse depoimento enriquece enormemente esta obra e, certamente, encantará também
a você, leitor: CAPÍTULO VIII CAPÍTULO IX CAPÍTULO IX
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