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O PODER DA SUA ESSÊNCIA
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Todo mundo conhece aquele magnetismo indescritível que po-
demos sentir na presença de pessoas bem-sucedidas, vibran-
tes, dinâmicas e verdadeiramente felizes. 

QUAL É O SEGREDO QUE LIBERTA ALGUNS  
DAS CRENÇAS LIMITANTES E LHES PERMITE  
VIVER SUA GRANDEZA INTERIOR,  
ENQUANTO OUTROS SIMPLESMENTE  
LEVAM A VIDA? 

Neste livro, Rajshree Patel revela o poder transformador da 
sua essência e o profundo conhecimento dos antigos sábios 
sobre o funcionamento da mente, mostrando como você pode 
se livrar dos condicionamentos que esgotam o poder que há 
dentro de você. 

Ela também ensina a mergulhar na fonte de inteligência e sabe-
doria que está além do pensamento racional – o que, na tradição 
védica, é conhecido como Shakti: a pura energia de transforma-
ção, a força criativa original da qual todas as coisas surgem.

Com ferramentas, dicas e técnicas acessíveis para nossa vida 
diária moderna, Shakti: O poder da sua essência é o guia indis-
pensável para você alcançar mais sucesso físico, mental e emo-
cional, para reconquistar seu poder interior e entrar em contato 
com a energia ilimitada da vida.

Rajshree Patel era procuradora 
federal em Los Angeles quando 
descobriu a antiga tradição védica 
por acaso. Hoje, ela é especialista 
em mente e meditação, palestran-
te de renome internacional e com-
partilha a sabedoria milenar da 
Índia, desmistificando o caminho 
para a fonte de energia e inteligên-
cia que existe além da mente pen-
sante e racional.

Nestas páginas, ela revela como 
o milagre da força vital influen-
cia todos os aspectos da sua vida 
e pode:

•	 Ajudá-lo a deixar de se 
considerar incompleto e 
estabelecer o centro da sua 
identidade no ser ilimitado e 
pleno que você já é.

•	 Fazê-lo abandonar a 
mentalidade condicionada 
centrada no passado e começar 
a viver o momento presente.

•	 Aumentar sua resiliência, sua 
agilidade e sua realização 
na vida. 

•	 Criar a vida que você 
sempre quis.

“UMA OBRA PODEROSA 
PARA NOS CONECTAR COM 
A NOSSA MELHOR VERSÃO.”
Bernardo Bonjean, CEO Avante
Harvard Business School

Rajshree Patel é coach e pales-
trante com mais de 30 anos de 
experiência na área de mente e 
meditação, levando clareza e uma 
visão transformadora para cen-
tenas de milhares de pessoas ao 
redor do mundo. Ao longo desse 
tempo, ela fundou mais de 600 
centros de meditação e treinou 
milhares de instrutores na Arte de 
Viver, ajudando a transformá-la 
numa grande organização huma-
nitária internacional. 

Com a combinação de intuição e 
bom humor que se tornou sua mar-
ca registrada, Rajshree já orientou 
chefes de Estado, cineastas famo-
sos, executivos de empresas da 
Fortune 500 e pessoas de todas as 
classes sociais, ensinando técnicas 
para entender o funcionamento 
da mente, se libertar do estresse, 
alcançar mais resiliência e realiza-
ção e acessar o potencial ilimitado 
da vida.

www.rajshreepatel.com
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