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Tenho o enorme privilégio de
estar neste momento
a conduzir um curso de
7 semanas chamado
My Soul Project que tem
como objectivo ensinar
os participantes a criarem
nas suas vidas toda a
prosperidade, abundância e
felicidade que desejam
e merecem!

Prosperidade, abundância e felicidade

Conheça as leis da
abundância

N

este percurso é extraordinário observar como,
ao colocarem em prática
nas suas vidas as 7 leis
espirituais da abundância, as pessoas se expandem a nível
criativo e a sua vida começa a transformar-se naquilo que mais desejam.
Este mês, nesta edição de Natal da revista
Zen Energy, decidi partilhar consigo
essas 7 leis ou princípios espirituais da
abundância, que comecei por experimentar e aplicar na minha vida e que agora
tenho o prazer de partilhar com outros,
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inspirando-os a viver, a porem em prática
nas suas vidas estas leis, com resultados
muito positivos e transformadores!
Desejo que, esta partilha, o inspire a
aprender e a pôr em prática na sua vida
as leis da abundância, no novo ano que
se inicia, para que assim possa materializar a abundância de conforto material,
espiritualidade, amor, propósito de vida,
etc., a que aspira (e merece).
Estas leis são princípios existentes em
muitas tradições de sabedoria milenar,
entre elas a Védica, tendo sido difundidas no Ocidente por vários autores, dos

quais o mais destacado é Deepak Chopra,
a quem agradeço o trabalho de ligação
entre ciência e espiritualidade.

1. A Lei do Puro Potencial
A lei do puro potencial diz que tudo
aquilo que nos rodeia e de que fazemos
parte é um campo unificado de energia
onde reside todo o potencial criador e
criativo, onde tudo é possível e passível
de ser criado! Para entrar em contacto
com este campo precisamos de aprender
a testemunhar essa inteligência criadora
dentro de cada um de nós primeiro e à

7 leis espirituais da abundância

nossa volta num segundo momento. Como
o podemos fazer? Através do silêncio
consciente, ou seja, da meditação.

2. Lei de Dar e Receber
Esta lei diz-nos que tudo está em permanente movimento – a vida é uma troca
permanente - e que quando nos fechamos a
dar (afecto, apreciação, amor, ou qualquer
outra coisa material ou imaterial de que
precisamos ou de que alguém precisa),
bloqueamos o receber e vice-versa: quando
bloqueamos receber (alguma coisa material ou imaterial), isso restringirá a nossa
capacidade de dar, pois interrompemos
o fluxo natural da abundância que é na
sua essência dual.

3. Lei da Escolha Consciente
Cada acção nossa gera uma força energética que retorna a nós na mesma forma, por
isso é tão importante estarmos conscientes
das nossas acções e do seu impacto em
nós e nos outros: ao escolhermos acções
que trazem felicidade e sucesso aos outros
asseguramos o fluxo de felicidade e sucesso
para nós e os que nos rodeiam.

4. Lei do Menor Esforço
ou da Não Resistência
Quando não aceitamos alguma coisa
na nossa vida estamos a lutar contra o
Universo inteiro! O que não nos permite
estarmos disponíveis para receber o que
desejamos. Ao decidirmos conscientemente aceitar as pessoas, situações
e eventos tal como são e acontecem,
permitimos que mais abundancia entre
nas nossas vidas, pois libertamos a
resistência a que isso aconteça.

,,

5. Lei da Intenção e Desejo
Tudo o que existe começou por ser apenas
uma intenção: ao enunciarmos de forma
clara aquilo que desejamos e libertarmos
essa nossa intenção no mundo, confiando
que se realizará, estamos a pôr em prática
o princípio que diz que em cada intenção
está contido o mecanismo para a sua satisfação – as oportunidades surgirão, e aí
é o momento de agir para as concretizar
na forma desejada.

,,

Ao escolhermos acções que
trazem felicidade e sucesso aos
outros asseguramos o fluxo de
felicidade e sucesso para nós e
os que nos rodeiam
6. Lei do Desapego

Também poderíamos chamar a este princípio da confiança, quando confiamos e
não forçamos soluções— permitimos que
as soluções surjam espontaneamente e
quanto mais confiamos, mais disponíveis
estamos para as receber!

7. Lei do Dharma ou Propósito
de Vida
Escutar a sua alma, o que o faz vibrar,
descobrir os seus talentos únicos, perguntando-se de que forma pode fazer o

que mais gosta, beneficiando a
sua comunidade e viver, concretizando o projecto da sua alma,
trar-lhe-á felicidade e abundância
ilimitadas!

É isso que mais lhe desejo para
o novo ano: que descubra e
viva em plenitude o projecto
da sua alma!
Z
Um abraço muito radioso!

Susana
Albuquerque
Mysoulproject
www.susanaalbuquerque.com
Se tiver dúvidas ou questões sobre este
tema ou outros, por favor envie-me um
e-mail: susana@susanaalbuquerque.com
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