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Prosperidade, 
abundância  
e felicidade 

Porque menos é mesmo mais!

A Primavera é por definição 
uma fase de renascimento 
na Natureza e nós próprios 
também sentimos isso, que 
temos a oportunidade de 
recomeçar e, idealmente,  
de pôr em prática e vivenciar 
as nossas resoluções de 
mudança, de expansão 
pessoal, formuladas no  
ano novo.
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Sermos mais quem somos, pressupõe, 
paradoxalmente, na maioria dos 
casos que conheço, fazer menos e 

explico-lhe porquê:
Um dos princípios universais da abun-

dância mais desconhecido é a chamada 
‘Lei do Menor Esforço’ a que nos referimos 
muitas vezes em tom depreciativo.

De facto, na cultura ocidental as crenças 
colectivas prevalecentes são as de que pre-
cisamos fazer muito esforço para conseguir 
o que desejamos, tendo-se glorificado esse 
esforço até aos limites da saúde humana, é 
por isso que milhões de pessoas trabalham 
12, 14, 16 horas por dia em tantas organi-

zações, com consequências graves para o 
seu bem-estar físico e emocional.

No entanto, a lei do menor esforço diz 
que, quando agimos em harmonia com a 
nossa natureza, centrados em quem somos 
na verdade (e não em quem achamos que 
devemos ser), com base nos desejos pro-
fundos da nossa alma e motivados pelo 
amor, conseguimos atingir o sucesso com 
toda a facilidade!

Esta lei tem duas vertentes fundamentais: 
a primeira é a de que fazer com menos 
esforço requer desde logo que aceitemos 
o que somos, temos e fazemos neste mo-
mento, pois quando resisto a qualquer 



um destes aspectos da minha vida, estou a 
lutar contra a própria vida e a energia gasta 
nessa resistência, que poderia ser usada para 
mudar o que desejamos, é desperdiçada 
nesse esforço inglório.   

A segunda vertente desta lei é que se 
fizermos mais do que gostamos, daquilo e 
que somos bons e que está de acordo com os 
nossos valores únicos, maior impacto terão 
as nossas acções, com menor esforço.

É neste aspecto que esta lei tem vin-
do a ser confirmada pela mais recente e 
conceituada pesquisa científica, da qual 
destaco o trabalho desenvolvido por Stew 
Friedman, cujos resultados publicados no 
mês passado na Harvard Business Review, 
partilharei consigo aqui:

Quanto mais alinharmos as nossas acções 
nos vários domínios das nossas vidas – no 
trabalho/carreira, na família, na comunidade 
e no self (corpo, mente e espírito) – com os 
nossos valores pessoais, isto é, dedicando a 
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Novo curso My 
Soul Project, em 
Lisboa 
Começa já no dia 12 de Março, 
no Espaço Amar, em Lisboa, 
uma nova edição do curso My 
Soul Project - Criar a abundância 
e prosperidade, um curso de 7 
semanas, onde lhe são dados 
os instrumentos para criar a 
abundância e independência 
financeira© que deseja, de acordo 
com as 7 leis espirituais do sucesso. 
Os leitores da revista Zen energy 
terão um desconto de 10% na 1ª 
mensalidade. 
Informações e inscrições: susana@
susanaalbuquerque.com 
919 251 840.

Ponha a Lei do Menor Esforço em prática 
Todos sabemos que é mais fácil falar do que pôr em prática, especialmente 
porque implementar este tipo de mudança pode despoletar medo ou um 
sentimento de culpa, mas se quer mesmo tornar a sua vida mais próspera e 
feliz, proponho-lhe o seguinte:
em primeiro lugar, pode praticar a aceitação: aceite todas as pessoas e 
circunstâncias da sua vida como são e assuma a responsabilidade pela sua 
vida, sem se culpar (lembre-se: todos estamos sempre a fazer o melhor que 
podemos e sabemos!). Experimente também agir sem necessidade de se 
defender ou de convencer os outros do seu ponto de vista.
Depois, pode olhar para as 4 grandes áreas da sua vida: self (corpo, mente e 
espírito), família, comunidade e trabalho e veja a quais gostaria de dedicar 
mais atenção.
estabeleça para essa área um objectivo simples se, por exemplo, quer ter mais 
tempo para si, em vez de estabelecer que vai passar a tirar uma hora por dia 
para esse efeito, comece por tirar 10min por dia para si e antes de o fazer avalie 
de que forma ter mais tempo para si o beneficiará a si, à sua família, no seu 
trabalho e à comunidade onde vive.
reconhecer desde logo essas vantagens concretas ajudá-lo-á a eliminar a 
culpa que possa vir a sentir.
Aproveite a estação da Primavera para implementar a mudança e viver com 
mais bem-estar e prosperidade!

My Soul Project
www.susanaalbuquerque.com

Susana 
Albuquerque 

cada umas dessas áreas o tempo e atenção 
que gostaríamos, mais isso se traduzirá 
não só em níveis maiores de satisfação 
com a vida e bem-estar, mas também em 
maiores níveis de produtividade no nosso 
trabalho ou actividade profissional, com 
menos horas aí despendidas, atingimos 
melhores resultados!

Aproveite a estação 
da Primavera para  

implementar a mudan-
ça e viver com  

mais bem-estar e  
prosperidade!
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