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The Secret, O Segredo é um longa-metragem baseado em acontecimentos históricos e episódios
reais que revela a verdade sobre um grande segredo que existe há mais de 4mil anos e é
dominado por apenas alguns poucos afortunados.
The Secret - O Segredo expõe esta grande sabedoria ao mundo. O Segredo da riqueza, O
Segredo da saúde, O Segredo do amor, dos relacionamentos, da felicidade, da juventude eterna... O
Segredo da própria vida.
Vinte e cinco autores, filósofos, cientistas e professores vão expor The Secret - O Segredo que vem
transformando milhares de vidas por todo o planeta.
A multimilionária produção cinematográfica The Secret - O Segredo fez história ao ser o primeiro
filme de longa-metragem lançado simultaneamente em todos os cantos do planeta!
A mais recente produção da Prime Time Productions emprega uma tecnologia revolucionária que
possibilita que este filme de alta resolução esteja disponível a qualquer momento na Internet via
pay-per-view.

The Secret - O Segredo está disponível diretamente para todos os usuários de computador do
mundo via uma tecnologia de vídeo inovadora, super-rápida e em modo de tela cheia desenvolvido
pela empresa de software VIVIDAS.
Usuários de banda larga podem assistir ao filme como se estivessem vendo TV você clica e ele toca
sem necessidade de fazer o download.

O LIVRO
Fragmentos de um grande segredo foram encontrados nas tradições orais, na literatura, nas
religiões e filosofias ao longo dos séculos.
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Pela primeira vez, todas as peças do Segredo se juntam numa revelação incrível que transformará a
vida de todos que o vivenciarem.
Neste livro, você aprenderá como usar o Segredo em cada aspecto da sua vida - dinheiro, saúde,
relacionamentos, felicidade, e em cada interação que você tem no mundo.
Você começará a entender o poder oculto e inexplarado dentro de você e esta revelação pode lhe
trazer muita alegria em cada aspecto de sua vida.
O Segredo contem a sabedoria de mestres contemporâneos -- homens e mulheres que usaram-no
para alcançar saúde, riqueza, e a felicidade.
Ao aplicar o conhecimento de O Segredo, eles trazem à tona, histórias extraordinárias para curar
doenças, adquirir riquezas, superar obstáculos, e alcançar o que muitos considerariam como
impossível.
O sucesso de O Segredo é tão grande que superou a marca de 4 milhões de livros vendidos em
dois meses, pouco depois de seu lançamento oficial e, consequentemente, foi destaque em
respeitadíssimas publicações incluindo o The Wall Street Journal, Chicago Sun-Times, USA Today,
Newsweek e o The New York Times Sunday Style section. Também apareceu no topo de várias
listas best sellers, incluindo The New York Times, USA Today e o Wall Street Journal...
Para comprar esse livro, clique aqui!
Leia todas as resenhas clicando no link de compra acima!
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