
36  ZEN ENERGY  Maio 2015

Prosperidade:  
sorte, poder da mente 

ou das emoções?

Reconheça as suas crenças inconscientes

3. CHakra plexo solar
amarelo    abdominal    Fogo    auto-Controlo    Citrino    ram    aleCrimconsciência

A única coisa que nos 
impede de receber aqui-

lo que desejamos são 
as nossas experiências 

emocionais negativas que 
funcionam como uma 

barreira a esse aumento 
de abundância
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A relação entre consciente e subconsciente é 
muitas vezes representada pela imagem de 
um icebergue, pois a mente consciente, são 
os 10% visíveis acima da linha de água e os 

outros 90% a nossa mente subconsciente.
Um exemplo que nos ajuda a compreender 

o funcionamento de cada um deles é o da 
respiração: se eu lhe chamar a atenção para 

a sua respiração e propuser que a observe 
durante o próximo minuto, a respiração que 

antes era controlada e gerida pelo piloto 
automático da mente subconsciente, 

torna-se agora consciente.
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o dinheiro está sempre associado a poder, 
a razão pela qual desenvolvemos crenças 
restritivas da abundância é porque elas nos 
protegem de emoções negativas – basta, por 
exemplo, termos assistido a muitas discus-
sões entre os nossos pais sobre dinheiro, ou 
termos registado o uso do dinheiro como 
forma de controlo emocional, para que falar 
sobre dinheiro ou gerir o dinheiro despolete 
em nós emoções negativas.

Pensamentos positivos
E como a mente inconsciente não funciona 

de forma lógica, se eu fizer pensamento 
positivo e afirmar que mereço ter muita 
abundância financeira, apesar de ser uma 
coisa que eu desejo conscientemente, o meu 
subconsciente irá emocionalmente sabotar 
essa expansão, mesmo quando esses pen-
samentos ou afirmações positivos sobre a 
abundância despoletam momentaneamente 
emoções positivas, elas não são sustentáveis 
no tempo, até que eu cure emocionalmente 
essas experiências antigas.

A única coisa que nos impede de rece-
ber aquilo que desejamos são as nossas 
experiências emocionais negativas que 
funcionam como uma barreira a esse 

aumento de abundância. Essas emoções 
negativas que foram geradas com a intenção 
de nos proteger podem, conscientemente, 
ser substituídas por novas experiências emo-
cionais positivas em relação à riqueza. 

Para libertar essas experiências, pre-
cisamos de expandir conscientemente o 
nosso amor-próprio, reconhecendo quem 
somos realmente na nossa essência, quais 
os nossos valores mais profundos e a nossa 
missão ou propósito de vida, integrando na 
nossa vida a acção consciente a partir das 
leis universais da abundância.

Para isso, proponho-lhe que comece 
por este simples exercício diário: tire 
10min todos os dias para si, para se nutrir: 
pode ser através do silêncio, da meditação, 
um bom banho de imersão, ler ou escutar 
aquilo que o inspira, experimente esta ex-
pansão activa do seu amor-próprio e veja 
o que acontece. Z

A nossa mente consciente é analíti-
ca, activada pela nossa vontade e 
responsável por muitas decisões 
que resultam de uma análise 

crítica, assim como pela nossa memória 
de curto prazo.

O subconsciente, por seu lado, é res-
ponsável por guardar e activar sempre 
que necessário, a memória de longo 
prazo – registando e armazenando todas 
as imagens e experiências que vivemos 
ao longo da vida - assim como hábitos e 
padrões aprendidos e crenças sobre nós 
próprios e o mundo, e é a partir dele que 
são geradas ou despoletadas as emoções. 
Funciona em modo de piloto automático 
– é responsável pelo sistema celular e pelas 
funções do corpo - com o objectivo de nos 
proteger física e emocionalmente.

Por esta razão, inúmeros autores – desde 
a hipnose à programação neurolinguística, 
passando pela ciência da mente e visuali-
zação criativa têm defendido que, quando 
queremos expandir a nossa abundância e 
riqueza, precisamos, em primeiro lugar, de 
tornar conscientes as nossas crenças incons-
cientes sobre riqueza, se eu acreditar, por 
exemplo, que preciso de trabalhar muito 
para conseguir pagar as minhas contas 
(pois, foi isso que aprendi na infância) será 
essa a realidade que criarei. Ou, se acreditar 
que ser rico é uma questão de sorte, para 
que me esforçarei para aumentar a minha 
riqueza?

Assim, quando quero expandir a minha 
abundância é importante reconhecer 
quais as crenças inconscientes que tenho 
sobre riqueza e sobre merecimento (a 
riqueza que eu acredito que mereço).

Crie uma nova realidade
De acordo com a minha experiência, 

esta tomada de consciência é o primeiro 
passo para criar uma nova realidade, para 
expandir a abundância pessoal, mas essa 
experiência também me diz que desenvolver 
um diálogo interior e exterior positivo (o 
tal pensamento positivo) sobre aquilo que 
me acontece, também é relevante para essa 
mudança, mas não é por si só suficiente e 
explico-lhe porquê:

Como uma das grandes funções da nos-
sa mente inconsciente é a nossa protecção 
emocional, por um lado, e por outro lado, 

Tire 10min todos 
os dias para si, 
para se nutrir
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