Carta ao Universo Para Realizar seu Desejo com a
Lei da Atração
Olá seja bem vindo, aqui é o Joeverton Rodrigo, e abaixo eu compartilho
com você a minha carta da lei da atração, faça as alterações necessárias e
boa sorte, se quiser aprender absolutamente tudo sobre lei da atração
CLIQUE AQUI
Olá universo, primeiramente quero agradecer todas as bênçãos e vitórias que tenho
experimentado em minha existência.
Ao longo dos meus 25 anos eu conquistei muita coisa, bens materiais, viagens, o
trabalho perfeito, o respeito das pessoas e me orgulho muito disso.
Agradeço principalmente por minha esposa, família e minha filha, que é a minha
alegria e minha razão de viver.
E venho hoje aqui com o coração aberto e cheio de novos desejos, solicitar a sua divida
ajuda para mais um passo importante na minha vida.
Esse ano de 2016 eu comprei o terreno dos meus sonhos, e sei que você me ajudou
nisso também, e agora o maior desejo meu e da minha família é ver nossa casa
construída.
Por isso eu sei que irei construir a nossa casa e está morando nela até o dia 24/08/2017
ou seja daqui a um ano, começarei hoje nesse projeto.
Em troca disso farei o melhor no meu trabalho, ajudando cada vez mais pessoas e
sempre transformando a vida delas.
Então sei que no dia 24/08/2017, estarei em minha casa, com a certeza de dever
cumprido e a satisfação de mais um desejo realizado.
Joeverton Rodrigo 24/08/2016 Até 24/08/2017

Despois de fazer as alterações escreva em seu caderno e leia essa carta
todos os dias com o máximo de sentimento que conseguir colocar, essa é
apenas uma simples técnicas dentre as centenas que você pode aprender
com o livro DESVENDANDO O SEGREDO.
RECOMENTO MUITO que você CLIQUE AQUI E CONHEÇA,Forte Abraço do
Joeverton Rodrigo E nunca esqueça “O sucesso Está na sua Mente”

