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As sua crenças sobre 
o dinheiro – como 
influenciam a sua 

abundância

Pensamentos, mitos e crenças em relação ao dinheiro

S e, por exemplo, eu acreditar que 
para ter abundância na minha 
vida preciso de trabalhar muito 
e com grande esforço, mesmo 

que ganhe bem, muito provavelmente 
terei pouco tempo para o desfrutar ou 
estarei demasiado cansado para o fazer 
e nunca serei capaz de sentir verdadeira 
abundância.

O que é para si o dinheiro: ‘A raiz de todos os males’, ‘um mal 
necessário’, ‘uma fonte de problemas’? Ou ‘um meio de troca’, 

‘um recurso ao lado de tantos outros recursos’, ‘uma das 
inúmeras fontes de prosperidade material’?

Aquilo que acreditamos sobre o dinheiro, sobre a abundância 
e prosperidade influenciou (e influencia) o que temos e como 

gerimos aquilo que temos – materialmente e não só.
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acreditar que o dinheiro trará infelicidade 
ou desonestidade é muito provavelmente 
isso que verá na sua vida (aquilo em que 
acreditamos condiciona a forma como 
vemos o mundo) e quererá afastar-se dele. 
Por isso, quando deseja expandir a sua 
abundância também é essencial que de-
termine em qual destes mitos acredita e 
desconstruí-los.
Imagine, noutro exemplo, que acredita 
que o dinheiro não traz felicidade, isso 
impedi-lo-á de querer ter mais dinheiro 
e abundância financeira na sua vida, ou 
poderá, caso tenha afluência material, sentir 
sempre que os problemas e desafios da sua 
vida são causados pelo dinheiro.
O mais importante neste processo de 
desconstrução é tomar consciência que 
na realidade o dinheiro é aquilo que 
fizermos dele, o dinheiro será os signi-
ficados que lhe atribuirmos e que nele 
projetarmos. 
Acima de tudo, o mais importante é perce-
bermos que temos sempre a escolha de 
considerar o dinheiro como algo neutro: 
um meio de troca, que não é bom, nem 
mau, apenas um recurso entre muitos 
outros, ou como um amigo, um recurso 
que valorizamos, porque nos permite ter o 
conforto que desejamos e merecemos!

A sua consciência de 
merecimento
Por isso é também essencial reconhecer 
o que acreditamos merecer – o que é 
que acredita que merece ser, ter e fazer na 
sua vida? Um trabalho que adora e pelo 
qual é bem recompensado, uma família 
harmoniosa, amigos que o apoiam, ou 
acha que isso não é para si e que ‘não se 
pode ter tudo’? 

E se eu lhe propuser que considere a hipó-
tese de que pode criar na sua vida aquilo 
que deseja? E que não existem limites para 
aquilo que verdadeiramente, a partir do 
seu coração, deseja? Mas, atenção, porque 
aqui não falo daqueles desejos irrealistas 
de ‘ganhar a lotaria’ ou de ‘vir um príncipe 
ou princesa encantado(a) que me salva’, 
mas sim dos desejos profundos e únicos 
da sua alma. Aquilo que profundamente 
sempre desejou ser, fazer e ter!
Está disposto a repensar e expandir aquilo 
que acredita que merece?    
O mais importante é que cada um de nós 
seja capaz de identificar o que está na 
base da nossa situação financeira e, caso 
não estejamos satisfeitos com a mesma, 
perceber que mitos e crenças profundas 
influenciam a forma como vemos o dinheiro 
e nos relacionamos com ele.
Se sentir que é difícil para si fazê-lo sozi-
nho, peça ajuda, consulte um coach ou 
psicólogo especializado nesta área ou faça 
formação com o objetivo de expandir a sua 
prosperidade e abundância! 
Desejo-lhe do fundo do coração um Natal 
muito abundante em que sinta o quanto 
merece ser amado e reconhecido exacta-
mente como é! Z

Ofereça um voucher para o curso 
My Soul Project TM  
Este Natal ofereça mais prosperidade a quem gosta: um voucher para o curso 
My Soul Project TM – Prosperidade, abundância e felicidade, de 8 semanas, em 
janeiro e fevereiro de 2016.
Que melhor forma de começar o ano do que expandindo intencionalmente a 
sua abundância!
Para informações, contacte-me: susana@susanaalbuquerque.com ou no 
facebook: Susana Albuquerque.
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Da mesma maneira, se acreditar que o 
dinheiro só traz problemas e é uma coi-
sa má ou pecaminosa, nunca terei uma 
relação saudável e de fruição com o 
dinheiro, pois acredito que ele é meu 
inimigo e atrairei ou criarei na minha 
vida situações em que vou confirmar 
essas minhas crenças.
Diferentemente, se eu acreditar que o 
dinheiro é meu amigo, que ele é apenas 
um meio de troca que recebo em retor-
no da energia e criatividade que coloco 
quando trabalho e que eu mereço viver em 
abundância, então, o meu relacionamento 
com dinheiro será fácil e saudável e ele 
fluirá com facilidade na minha vida!
Desta forma, se quer melhorar a sua si-
tuação financeira é essencial descobrir 
quais são as suas crenças profundas e, 
caso estas sejam crenças restritivas da sua 
abundância e prosperidade, substitui-las 
por novas crenças positivas e expan-
sivas, que poderá intencional e cons-
cientemente adotar para si a partir desse 
momento, sendo para isso necessário 
um conjunto de exercícios de recon-
dicionamento dos seus pensamentos 
e crenças profundas, assim como, de 
integração de novas ações na sua vida 
consistentes com estas novas crenças de 
abundância que quer que rejam a sua 
vida a partir de agora.
E sublinho aqui este aspeto de ser preciso 
re-alinhar as nossas ações – atitudes, 
comportamentos e hábitos - com as novas 
crenças expansivas da abundância que 
queremos implementar na nossa vida, 
precisa sempre de haver uma coerência 
entre aquilo em que acredito, o que digo 
e o que faço para que se opere a transfor-
mação desejada da nossa realidade. 

Mitos em relação ao dinheiro
Em paralelo com estas crenças pessoais 
em relação ao dinheiro, existem mitos 
globais sobre o dinheiro como: ‘O dinheiro 
não traz felicidade’ ou ‘o dinheiro não traz 
felicidade, mas ajuda muito’, ‘ter dinheiro 
é ter amor’ ou ‘ter dinheiro dá-me poder, 
liberdade ou segurança’ ou ainda ‘os ricos 
são todos desonestos’.
Também estes mitos condicionam cons-
ciente ou inconscientemente o nosso re-
lacionamento com o dinheiro, pois se 


