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Prefácio 
 
 

Renata chegou para mais uma de nossas sessões de 
transformação pessoal muito entusiasmada. Naquele dia, pude 
notar um brilho diferente em seus olhos, e também senti, por 
sua energia alterada, a ansiedade dela para me dizer algo. 
Quando perguntei sobre o porquê de tal entusiasmo e alteração 
energética positiva, ela relatou que havia usado a “fórmula” 
ensinada no livro “Segredos da Alquimia Mental”, de minha 
autoria, e que havia conseguido, rapidamente, atrair a 
quantidade de dinheiro desejada.  
 

Com toda a naturalidade do mundo, perguntei então: 
“Você conseguiu atrair os cem dólares?” Pois esta é a quantia 
que sugiro aos iniciantes começar a atrair para adquirir 
confiança nas leis universais e em seu próprio poder. Renata, 
com mais naturalidade ainda, respondeu: NÃO, eu atraí 
CINQUENTA MIL DÓLARES… 
 

Confesso que até eu, que já presenciei muitos milagres 
inexplicáveis pela lógica ou pelas teorias caducas da ciência 
oficial, me surpreendi com este relato incrível. Surpreendi-me, 
especialmente, porque esta jovem havia adquirido meu livro há 
menos de um mês. 
 

Eduardo, outro de meus clientes, adquiriu vinte mil 
dólares, vindo de lugares inesperados, de maneiras 
surpreendentes. E estes são somente dois exemplos tirados dos 
vários testemunhos que recebo todos os meses por e-mail, 
telefone ou pessoalmente, vindo dos quatro cantos do mundo, 
pois há algum tempo também venho distribuindo esta fórmula, 
parte do meu livro, gratuitamente, por meio da Internet, no 



O Efeito Gastão – A Ciência da Sorte Constante, por Wellington Rodrigues 
 

 
[ 7 ] 

idioma Inglês. As quantidades que estas pessoas materializam 
inesperadamente variam, mas os resultados, certamente, 
manifestam-se, algumas vezes, rapidamente, contrariando toda 
a lógica e bom senso do “mundo lá fora”. 
 

Porém, devo ser sincero e admitir que também recebo 
comentários de algumas pessoas que não conseguem produzir 
resultados usando a mesma “fórmula”, por mais que “tentem” 
(ou dizem que tentam). Estas pessoas terminam frustradas, e, 
em alguns casos, culpando o autor. O que posso fazer? O 
ensinamento é o mesmo, e, se funciona para um, deveria 
funcionar para todos, verdade? A soma de dois mais dois é 
quatro em qualquer lugar do universo, na Terra ou em Saturno, 
não importa quem esteja fazendo esta soma.  
 

Qual é, então, a diferença entre estas pessoas que 
mencionei: os que têm sucesso e os que falham? Por que 
alguns logram obter resultados tão surpreendentes e outros 
não? Isso é o que estarei respondendo da maneira mais clara e 
objetiva que posso neste livro. 
 

Mas este livro não se limita somente à atração de 
dinheiro, que nem considero o aspecto mais importante da vida 
humana. É sim um aspecto necessário, mas se fazemos uso do 
que eu chamo “O efeito Gastão”, criaremos muito mais do que 
alguns dólares ou reais, e teremos em nossas mãos um tesouro 
que não tem limites, e que não pode ser roubado por ninguém.  
 

E o que é o efeito Gastão? 
 

Voltando aos velhos tempos da minha infância, lembro-
me de que um dos personagens de histórias em quadrinho que 
eu mais gostava era o primo sortudo do pato Donald, outro 
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Pato chamado Gastão. Este personagem se caracterizava por 
sua incrível sorte. Gastão parecia conseguir tudo o que 
desejava com facilidade, e sempre se “dava bem”, para 
desespero de seu primo Donald, que, por outro lado, parecia 
ter uma nuvem negra sobre a cabeça. 
 

Em minha mente infantil, eu fantasiava ter tais 
características, isto é, a sorte e a facilidade na vida que o 
Gastão parecia ter todo o tempo. E, sem querer, sem ter a 
mínima ideia do que estava fazendo, eu estava preparando o 
caminho para aquilo que sou hoje. Por isso sempre digo aos 
meus clientes: “cuidado com aquilo que pedes, pois você pode 
conseguir”. 
 

Quando me perguntam por que eu tive tanto sucesso 
com o uso das Leis da Mente, ao ponto de chegar a ser um 
professor respeitado de tal matéria nos EUA, eu respondo que 
talvez tenha sido pelo fato de eu ter começado de uma maneira 
inocente, sem fazer nenhum esforço, sem barreiras, sem 
defesas. Eu simplesmente acreditava. Minha mente ainda não 
estava poluída nem limitada pelos conceitos e programas do 
mundo dos adultos. Eu ainda não tinha ganhado um diploma e 
parado de aprender. Eu tinha menos para “desaprender”. 
 

A minha criação Cristã também colaborou um pouco 
para aquilo que sou hoje. Eu cresci lendo as histórias e 
aventuras dos grandes personagens bíblicos, que 
demonstravam uma fé inabalável. Homens e mulheres que 
produziam milagres e realizavam atos surpreendentes. Também 
me interessava a promessa de Cristo, que diz claramente: 
“aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu, e 
maiores até”.  
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Logo, embora não visse nenhum de meus “irmãos” 
realizar obras tais como Jesus o fez, eu acreditava que estas 
eram possíveis. Só não sabíamos como. E, com o tempo, 
convenci-me, pelos exemplos que via, daqueles que se 
autodenominam “Cristãos”, que, dentro de uma igreja formal, 
não encontraria as chaves que desejava.  
 

Minha teimosia e curiosidade acabaram pagando, com 
dividendos. Eu queria tanto ser como o Gastão que, pouco 
tempo depois desta resolução, um livro “apareceu” na minha 
vida de uma maneira inesperada. Este livro se chamava “O 
poder do Subconsciente”, escrito, ironicamente, por um 
Reverendo Americano chamado Joseph Murphy. A partir deste 
momento, eu tive, em minhas mãos, as chaves para 
compreender o efeito Gastão. E, o que é mais importante, usá-
lo conscientemente em minha vida. E, para aliviar meu 
“sentimento de culpa”, estes conceitos estavam sendo 
ensinados por um Pastor. Logo, juntei a fome com a vontade 
de comer. Repito, eu não tinha barreiras, nem duvidava daquilo 
que eu lia.  
 

Mais de vinte e cinco anos se passaram desde que eu 
decidi ser como o Gastão. E, certo dia, descobri que eu estava 
realmente vivendo tal realidade de certa maneira. E, o melhor, 
que eu estava ensinando a outras pessoas como usar tais 
princípios e leis em suas vidas. Isso explica o título deste livro. 
É uma homenagem àquele personagem, um pato fictício, que 
me inspirou a “brincar” com a sorte e ter sempre uma mente 
infantil, uma mente que acredita, uma mente para a qual nada 
é impossível. 
 

Se ser adulto significa perder esta inocência, esta fé 
tranquila e inabalável, eu prefiro ser criança para sempre.  
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E você, prezado leitor? Está satisfeito com o que a vida 
lhe brindou? Tens saudades dos tempos de criança, onde tudo 
era possível? Lembra-se daquele tempo no qual você tinha 
certeza de que a vida seria maravilhosa, de que você iria 
“crescer e aparecer”, fazer aquilo que queria e se divertir 
durante o processo? Quando crianças, nunca visualizamos um 
futuro de infelicidade, doenças, pobreza e fracasso, verdade? A 
vida adulta, porém, “polui” nossas mentes, “machuca” nossos 
corações, e destrói os sonhos da maioria das pessoas. 
 

O que foi que aconteceu e continua acontecendo na sua 
vida? A sorte do Pato Gastão, ou as “furadas” do Pato Donald? 
Você está hoje, neste exato momento, vivendo a vida dos seus 
sonhos, ou parece mais que você está participando de um 
pesadelo do qual desejas escapar?  
 

Se você não está vivendo os seus sonhos, eu posso me 
arriscar a dizer o que aconteceu. Você adotou o pesadelo de 
outros. Você deixou que outras pessoas, que não sabem viver, 
lhe ensinassem como é a vida. Você “comprou” a sua noção de 
realidade de pessoas que não têm a mínima ideia do que é a 
realidade verdadeira. Você trocou seus sonhos pelo “realismo” 
daqueles que eram frustrados por não terem conseguido o que 
desejavam em suas vidas. 
 

Quem foram os seus professores? Não só os da escola, 
mas aqueles que você via dentro de casa e pensava serem 
modelos do que é ser um adulto, do que é a vida. Quais foram 
os dramas que você presenciou e aceitou como “partes da vida 
normal”? Quantos “não pode”, “é impossível”, ou “seja realista” 
você ouviu enquanto crescia, e continua ouvindo até hoje? 
Tudo isso fez parte da sua formação mental e emocional, e 
influenciou seu desenvolvimento. 
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Se os seus professores na escola da vida não foram os 
melhores do mundo, não tem problema. Podemos sempre 
reaprender a viver. Ainda há tempo. Lembre-se de que 
podemos nascer de novo a cada dia. Não precisamos continuar 
jogando no time que está perdendo. Não precisamos reviver os 
dramas daqueles que vieram antes de nós e não tinham a 
mínima ideia de como o “jogo da vida” funciona. 
 

Sim, a vida é como um jogo, que pode ser divertido 
para uns e frustrante para outros. Para os que não conhecem 
as regras, tal jogo é, certamente, frustrante, até desesperador 
algumas vezes.  
 

E só existem DUAS regras neste jogo. Elas são bem 
simples:  
 
Regra número 1:  
- Você cria a sua realidade pessoal, diariamente, por meio de 
suas projeções mentais, expectativas, e sua frequência 
emocional dominante. 
 
Regra número 2:  
- O jogador que não conhece ou não entende a regra número 1 
sempre perde neste jogo. 
 

A regra número 1 é a coisa mais importante que você 
precisa saber para viver uma vida de sorte e realizações, quer 
você goste ou não, quer você aceite ou não, quer seu pastor, 
doutor, psicólogo ou cientista diga que é mentira ou não. Eles 
não sabem muito, estão tão perdidos quanto você, com a 
diferença que possuem um pedaço de papel pendurado em 
algum lugar que lhes outorga uma autoridade ilusória. Mas, no 
fundo, a maioria destas “autoridades” está desesperada, 
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tentando encontrar um significado para a vida, tal como você, e 
se apoiando em muletas imaginárias. 
 

Conhecer e aplicar a regra número 1 é essencial, mais 
importante do que qualquer iniciativa ou ação que você tome. 
Ao usar esta regra em seu favor, tudo o mais se torna fácil, 
tudo flui, e milagres acontecem diariamente em sua vida. 
 

Discordas? Então continue lendo. Talvez, ao final desta 
leitura, concordará comigo. Se não, você tem a opção de jogar 
este livro na lata de lixo, ou presenteá-lo a um amigo, e voltar 
ao seu “mundo real”. Quem sabe o seu amigo é a pessoa para 
quem este livro foi realmente escrito. Não me importa. Afinal, 
você tem o livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher se quer 
interpretar o personagem do Gastão ou o do Pato Donald nesta 
brincadeira chamada vida. Esta é uma escolha que você terá 
que fazer, mais cedo ou mais tarde. Só lhe peço para não 
perder muito tempo. O relógio não pára para esperar ninguém.  
 

A qualidade de nossas vidas depende de nossas 
escolhas, de nossas decisões. Comece a decidir e escolher por 
si mesmo. Se você escolheu e decidiu ler este livro, isso já é 
um bom sinal. 
 
Bem-vindos ao jogo da vida! 
 
Wellington Rodrigues  
Nova Iorque, Fevereiro de 2012 
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O quê você aprenderá neste livro:  

 Os passos essenciais se você realmente deseja usar a 

Lei da Atração sem falha!  

 A causa raíz de nossas limitações!  

 Como encontrar e eliminar os programas limitadores 

que regem nossas vidas!  

 Como reprogramar sua mente para o sucesso e 

felicidade com um método infalível usado por 

especialistas em marketing, políticos e líderes religiosos 

para controlar as massas! 

 A maneira CORRETA de visualizar – poucos minutos são 

suficientes. 

 O VERDADEIRO SEGREDO que a maioria das pessoas 

não conhece – O elemento MAIS importante da Lei da 

Atração! 

 Como liberar emoções que nos causam sofrimento e nos 

prendem ao passado... 

E MUITO MAIS...  
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...PARE de tentar encontrar as fórmulas corretas para o 
sucesso pessoal. Neste livro lhe entregamos TUDO de uma 
maneira fácil de compreender e aplicar 
IMEDIATAMENTE em sua vida. Ao contrário de outros livros 
que só ensinam filosofia, O Efeito Gastão está repleto de 
TÉCNICAS PRÁTICAS para que o leitor possa experienciar a 
verdade das leis universais. 

 

Comentários de leitores: 

“Este foi o melhor livro de auto-ajuda escrito por um autor 
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“Me surpreendí com o nível de conhecimento do autor e com os 
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