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A Lei mais importante do universo, a lei da vibração é o que determina seu sucesso e seu
fracasso!Saiba o que fazer para sua vida mudar para melhor através da lei mais poderosa do
universo, O conteúdo desse EBOOK é infinitamente maior que seu preço, caso você absorva
as informações e a use a seu favor esse EBOOK pode ser a chave para a mudança de sua
vida!



A LEI DA VIBRAÇÃOA LEI QUE SOBREPÕE A LEI DA ATRAÇÃOINTRODUÇÃO• Pessoas
em todo o mundo não sabem como tudo acontece em suas vidas, como tudo flui, porque elas
tem sucesso ou fracasso em determinadas áreas? uma das leis mais importantes do universo
é a lei da vibração! pouco conhecida, mas que funciona independente se acreditamos nela ou
não.• Durante muito tempo achava-se que a menor partícula de uma célula, o átomo era feito
de matéria. Pesquisas revelaram que na verdade a maior parte de um átomo é vácuo, então
achava-se que o núcleo que é muito pequeno seria material.• Esta ideia caiu por terra quando
através do uso de microscópios eletrônicos muito potentes verificou-se que o núcleo de um
átomo é apenas uma energia condensada, não é matéria.• Verificou-se que os espaços vazios
entre os prótons e nêutrons que ficam no núcleo do átomo, são compostos essencialmente de
energia, e isso é incrível.• No nível ultramicroscópio, nada é material, tudo é vibração, tudo é
feito de energia condensada.• Você deve estar se perguntando, e dai ? o que a vibração
interfere no universo para ser considerada uma lei?...O PODER DA VIBRAÇÃO• Dois
experimentos são os mais conhecidos tratando-se desse assunto.• EXPERIMENTO 1• Neste
experimento foi recolhida uma amostra de leucócitos (glóbulos brancos) de vários doadores.
Estas amostras foram colocadas em uma sala com um equipamento de medição das
alterações elétricas. Neste experimento o doador era colocado em outra sala e submetido a
“estímulos emocionais” provocados por vídeos que lhe causavam emoções.• O DNA era
colocado em um lugar diferente do doador, mas no mesmo prédio.
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10, “Sentimento e emoção. Eu li o livro digital em dois dias, porém já conhecia a lei da
vibração devido ter lido outros livros que falam do assunto. A lei da atração é secundária a lei
da vibração. (imagine que já é real o objetivo almejado, alido a emoção e o sentimento)”

amante da música, “Excelente. Obrigado amigo por esse conteúdo acompanho bob proctor o
exercícios que ensinou vi nos vídeos do bob mais vc explicou do seu geito maravilhoso que
aprendi tanta coisa e sou grato por isso escreva um e-book maior sobre assunto obrigado”

Alexssander, “Simples e objetivo. Gostei das ideias e vou colocar em prática! Recomendo para
quem deseja mudar sua vibração através de ensinamentos bem simples! É citado exemplos e
exercícios para você poder colocar em prática no seu dia a dia !”

Carlos M, “Simples e objetivo. Assunto abordado de forma clara e muito direta, na minha
opinião a abordagem das palavras usadas são complementares a Lei da Atração. Recomendo.”
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