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m a n i f e s t a n d o  a b u n d â n c i a
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Dia 1 - A realidade da abundância

Bem-vindo ao Desafio de Meditação de 21 Dias, Manifestando a
Abundância. Na meditação de hoje, daremos nossos primeiros

passos em nossa jornada para a vida abundante.

Abundância é um estado de espírito no qual você acredita que é
intrinsecamente criativo. Você reconhece que o universo é
abundante e que você é uma expressão do universo.
A palavra “abundância” pode significar coisas diferentes para
pessoas diferentes. Por exemplo, uma pessoa pode considerar
acumular grande riqueza como uma vida abundante. Outro pode
definir abundância em termos espirituais - ser, fazer e ter uma
vida cheia de amor, alegria, harmonia, paz, saúde e vitalidade. Ao
longo deste desafio , vamos explorar o que é a abundância em
sua essência, como podemos nos preparar para receber mais de
todas as coisas boas e como podemos transformar quaisquer
crenças limitantes que possamos ter sustentado até agora.

Experimente a realidade da abundância em sua vida.
Reserve um tempo para testemunhar exemplos de abundância
dentro de você e ao seu redor. 
Crie uma lista e consulte-a ao longo do dia. 

Em algum momento, você verá a miríade de riquezas que o
universo nos oferece a cada momento, e começará a
experimentar a verdadeira consciência da abundância.

Pensamento central
Eu vejo toda a abundância que me rodeia.

MANTRA (A realidade da abundância)
MANTRA EM SÂNSCRITO
So hum   |   Eu sou

05



Responda

2. Em que áreas da sua vida você se sente mais abundante? 

3. O que o faria se sentir mais abundante em todas as áreas de
sua vida?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1.  O que abundãncia significa para você?



Dia 2 - A Fonte de Toda Abundância

"A aparência das coisas muda de acordo com as emoções e,
portanto, vemos magia e beleza nelas, enquanto a magia e a

beleza estão realmente em nós mesmos."
Kahlil Gibran

Na meditação de hoje, descobriremos que a fonte de toda
abundância é a mesma que a fonte de tudo o mais - Deus, um
poder superior, uma fonte divina, espírito, o universo, campo
unificado ou o cosmos. 
Embora o nome que você atribui a esta fonte não importa, o
importante é saber que, além do reino físico, existe um lugar de
criatividade ilimitada; aí reside a chave para a abundância.
Abundância, como tudo o mais no universo, é simplesmente um
arranjo específico de energia e informação. 
Com nossa intenção, podemos mudar a energia, adicionar novas
informações e manifestar o que queremos, precisamos ou
desejamos. 

A abundância é ilimitada, e sempre disponível.
Momento consciente 
entre no reino da criatividade sem limites.

Pergunte a si mesmo: "O que sinto que preciso mais em minha
vida?" Escreva sua resposta e volte a ela ao longo do dia.
Permita que sua resposta o ajude a formar uma intenção clara
de tudo o que você deseja. Então, quando você entrar em
meditação, plante a semente dessa intenção no solo fértil do
campo unificado e deixe o universo cuidar dos detalhes.

Pensamento Central
Eu crio minha abundância pessoal de uma fonte infinita.
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Responda

MANTRA EM SÂNSCRITO
Aham Brahmasmi

 
O âmago do meu ser é a realidade última, a raiz e o       
 fundamento do universo, a fonte de tudo o que existe.

 

2.O que você acha que limita a abundância em sua vida?

3. Como você pode remover quaisquer obstáculos em sua
consciência que se interpõem entre você e uma vida
abundante?

1. O que você acredita ser a fonte de abundância?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.



Dia 3 - Mente, Matéria e Espírito

"É a confiança em nossos corpos, mentes e espíritos que nos
permite continuar em busca de novas aventuras, novas direções
para crescer e lições para aprender - que é a essência da vida."

Oprah Winfrey

Hoje, vamos considerar os três níveis de existência - mente,
matéria e espírito. A mente é o nível de raciocínio que nos diz
que podemos ou não podemos ser, fazer ou ter algo. A matéria é
o mundo físico ao nosso redor que nos mostra os resultados do
que temos em nossas mentes. O espírito é o domínio mais
profundo, o lugar de nossa interconexão com a mente infinita do
universo. É o campo da potencialidade pura.

Acessar o reino espiritual por meio da prática diária da
meditação abre o caminho para a manifestação de seus desejos
mais profundos. Ao mudar seus pensamentos, crenças,
expectativas e intenções e se conectar com a quietude, você
permitirá que a abundância ilimitada do universo flua facilmente e
sem esforço em sua vida.

Momento consciente
Comprometa-se com a visão.

Reserve um momento para refletir sobre uma situação em sua
vida que você gostaria de mudar e anote as coisas específicas
que você gostaria que fossem diferentes. Em seguida, escreva
como você gostaria que fosse essa situação. Ao longo do dia,
sempre que você pensar nas circunstâncias como elas são
agora, lembre-se da nova maneira como as vê. Ao mudar seus
pensamentos, você está aproveitando o fluxo de energia,
informação e inteligência da natureza para mudar sua vida.
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Responda

         Pensamento central
Eu foco no que quero atrair para minha vida.

MANTRA EM SÂNSCRITO
Sat, Chit, Ananda
Existência, Consciência, Bem-aventurança

2. Que mensagens sobre abundância você recebeu na infância?

3. Que novas expectativas para uma vida rica e abundante você
pode criar agora?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Você vive sua vida em um lugar de abundância ou carência?



Dia 4 - Consciência Pura

"Todas as coisas que realmente importam - beleza, amor,
criatividade, alegria, paz interior - surgem além da mente."

Eckhart Tolle
 

Em nosso tempo juntos hoje, vamos explorar o conceito de
consciência pura, aquilo que reaparece quando liberamos o
mundo físico, o mundo dos pensamentos, percepções, crenças e
sentimentos. Alcançamos a consciência pura por meio da prática
da meditação.
De vez em quando, fora da névoa de pensamentos, uma mancha
clara surgirá. Se ficarmos quietos, encontraremos momentos de
puro silêncio. Eu chamo esses pensamentos de "lacunas" e, por
meio dessas lacunas, podemos vislumbrar o nível mais profundo
da alma. Cada vislumbre aumenta nossa compreensão e,
eventualmente, nossa consciência se expande. Dessa forma,
transcendemos o mundo tridimensional e caímos na consciência
pura.

Momento consciente
Convide novas escolhas.

Reserve um momento hoje para considerar uma situação em
que os pensamentos e crenças de outras pessoas moldaram sua
percepção. Então, contemple um novo cenário que reflita sua
visão mais elevada dessas circunstâncias. Pergunte a si mesmo:
"O que tenho escolhido nesta situação? Que novas escolhas
posso fazer a partir deste momento que me ajudarão a realizar
meus novos objetivos?"

Pensamento central
Deste momento em diante, convido a abundância ilimitada para
minha vida.
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Responda

MANTRA EM SÂNSCRITO
Aham Brahmasmi

 
O âmago do meu ser é a realidade última, a raiz e o       
 fundamento do universo, a fonte de tudo o que existe.

 

2. De que forma você pode trazer essa consciência para sua
vida cotidiana?

3. Como a meditação ajudou você a se conectar com sua
consciência pura?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Como você sabe quando está imerso na consciência pura?



Dia 5 - O campo de todas as possibilidades

"A vida não é medida pelo número de respirações que fazemos,
mas pelos momentos que nos deixam sem fôlego."

Maya angelou
 

Hoje, vamos mergulhar no campo de todas as possibilidades que
se revelam no silêncio da meditação. O poder ilimitado do
universo está sempre disponível para você. Fazer escolhas
intuitivas, baseadas neste campo unificado, irá ajudá-lo a
manifestar seus desejos mais profundos.
Ao cuidar de sua vida diária, continue a cultivar a quietude
sempre que possível. Passe algum tempo na natureza, absorva
sua beleza e observe como sua abundância se espalha diante de
você. Aproveite a energia de uma bela música; histórias
edificantes e inspiradoras; e pessoas otimistas com ideias
semelhantes. Ao fazer isso, você descobrirá que o campo de
todas as possibilidades se abrirá amplamente para ajudar seus
sonhos, esperanças e desejos a se concretizarem.

Momento consciente
Desperte para possibilidades ilimitadas.

Veja uma situação que você gostaria de mudar. Permita-se
concentrar seus pensamentos naquele desejo. Em seguida,
escreva uma intenção. Seja o mais específico possível. Quando
você entrar em meditação, olhe para essa intenção e deixe-a ir.
Entregue ao campo de todas as possibilidades e permita que o
universo cuide dos detalhes.

Pensamento central
Eu abraço meu potencial de ser, fazer e ter tudo o que posso
sonhar.
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Responda

 MANTRA EM SÂNSCRITO
Sat, Chit, Ananda

Existência, Consciência, Bem-aventurança

2. Quando você acredita que alcançará seu potencial na vida?

3.Como a meditação o ajudará a atingir todo o seu potencial?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Qual é a visão mais elevada que você tem de si mesmo?



Dia 6 - As sementes do sucesso

"Como seres humanos, nossa grandeza não reside tanto em
sermos capazes de refazer o mundo ... mas em sermos capazes

de refazer a nós mesmos."
Mahatma Gandhi

 
Hoje, vamos considerar o que é sucesso e onde ele pode ser
encontrado. É comum às vezes, medir nosso sucesso ou
realização comparando-nos com os outros. Isso é chamado de
referência de objeto, procurando validação de fora. Também é
comum ignorar as oportunidades de sucesso que existem em
nossos reveses ou fracassos. Por meio da meditação,
aprendemos que tudo o que queremos, precisamos e desejamos
já está dentro de nós e que as sementes do sucesso estão
dentro de cada contratempo percebido. A auto-referência, olhar
para dentro, é onde reside a verdadeira realização.

Nas palavras de Ralph Waldo Emerson, “Sucesso: rir muito e
muito, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o carinho das
crianças, valorizar a beleza, encontrar o melhor nos outros,
deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma criança
saudável, um canteiro de jardim ou uma condição social
redimida, saber que até mesmo uma vida respirou mais fácil
porque você viveu. Isso é ter tido sucesso. "

Momento consciente
Descubra as sementes.

Reserve um momento hoje para considerar uma situação que
parece um fracasso ou um revés. Dessa perspectiva, tente
identificar oportunidades que podem colocá-lo no caminho do
sucesso. Anote as etapas que você pode seguir para tornar sua
visão uma realidade.
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Responda

      Você pode aplicar este exercício a todas as áreas de sua
vida. Reserve um tempo para olhar cada situação que o desafia e
encontre as sementes de sucesso que atrairão mais abundância
para sua vida.

Pensamento central
Tudo que desejo está dentro de mim.

MANTRA EM SÂNSCRITO
Ram ... Ram ... Ram | Eu tenho tudo o que desejo dentro de mim

 

2. O que você precisa em sua vida para se sentir mais bem-
sucedido?

3. O que seria necessário para aceitar que tudo que você
precisa, anseia e deseja já está dentro de você?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Qual é a sua definição de sucesso?



Dia 7 - Satisfação Espontânea do Desejo

"Você pode ficar cego vendo cada dia como um dia semelhante.
Cada dia é um dia diferente; cada dia traz um milagre próprio. É

só uma questão de prestar atenção a esse milagre."
Paulo Coelho

 
Parabéns por completar a primeira semana do Desafio de 21 Dias
Manifestando a Abundância. Durante nosso tempo juntos,
definimos abundância como a satisfação de todas as suas
necessidades, vontades e desejos; também descobrimos que a
fonte de toda abundância é a fonte divina ilimitada, subjacente a
toda a criação. Discutimos os três níveis de consciência - mente,
matéria e espírito - e como o espírito é a fonte de tudo o que
existe e onde tudo é possível. Ainda ontem, reconhecemos que
as sementes do sucesso estão dentro de você e sempre
disponíveis para você.

Hoje, você aprenderá que, quando alinhar seus pensamentos,
ações, crenças e expectativas com o espírito, tudo o que você
sempre quis, precisou ou desejou fluirá livremente para você.

Momento consciente
Seja guiado por sua mente-corpo-espírito.

Reserve um momento para imaginar um milagre diário que você
gostaria que acontecesse em sua vida. Considere suas
circunstâncias como são agora e como você gostaria que
fossem. Prestando atenção ao seu corpo, observe como você
se sente quando pensa sobre suas circunstâncias atuais e quando
se concentra em seus sonhos. Escreva esses sentimentos de
conforto ou desconforto, tristeza ou alegria. Seu corpo é uma            
ferramenta maravilhosa para ajudar a alinhá-lo com o espírito.
Observar a sensação ajuda você a fazer escolhas criativas 
que o levarão para mais perto do que deseja.
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Responda

Pensamento central
Eu uso minha intenção consciente para manifestar meus sonhos.

MANTRA EM SÂNSCRITO
Sat, Chit, Ananda
Existência, Consciência, Bem-aventurança

2. Como você se sente quando recebe mais coisas boas do que
outra pessoa?

3. Como o que chamamos de “sorte” entrou em sua vida?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Qual é o melhor presente que você recebeu sem esforço?



Dia 8 - Abundância e a Lei da

Potencialidade Pura

"Nós nos perguntamos: Quem sou eu para ser brilhante, lindo,
talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? ...

Seu brincar de pequeno não serve ao mundo."
Marianne Williamson

 
Com a meditação de hoje, começamos a segunda semana do
Desafio de 21 Dias Manifestando a Abundância. Ao longo desta
semana, exploraremos a abundância no que se refere às leis
contidas no livro, As Sete Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak
Chopra

O poder de criar qualquer coisa flui através de nós quando
estamos conectados ao momento, plugados na fonte mais
profunda de onde toda experiência, conhecimento e existência
emergem e para a qual eles retornam. E, então, vamos começar
esta semana descobrindo como podemos colocar a primeira lei,
a Lei da Potencialidade Pura, em prática e criar abundância
acessando esta fonte, o campo de todas as possibilidades.

Momento consciente
Testemunhe o campo de todas as possibilidades.

Passe uma parte do seu dia em silêncio. Quando você tiver
tempo, comungue com a natureza. Ao longo do dia, suspenda
qualquer necessidade de julgar pessoas ou circunstâncias. Se
você estiver julgando algo ou alguém, lembre-se gentilmente de
seu compromisso.

Pensamento central
Através da Lei da Potencialidade Pura, posso criar 
qualquer coisa, a qualquer hora e em qualquer lugar.
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Responda

MANTRA EM SÂNSCRITO
Om Bhavam Namah

Eu sou absoluto. Eu sou um campo de todas as possibilidades.
 

2. De onde vem a sua abundância?

3. O que seria necessário para você acreditar que tem o poder
criativo para manifestar tudo o que quiser, precisar ou
desejar?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Considerando tudo o que você aprendeu, o que abundância
significa para você?



Dia 9 - Abundância e a Lei de Dar

"Não é quanto fazemos, mas quanto amor colocamos no fazer.
Não é quanto damos, mas quanto amor colocamos na doação."

Madre Teresa
 

Na meditação de hoje, vamos explorar a Lei da Doação.

O universo sempre funciona em uma troca dinâmica com seu
corpo, mente e meio ambiente. Na natureza, dar e receber,
diferentes aspectos do fluxo de energia no universo, são o que
permitem a generosidade contínua que desfrutamos. É por meio
desse fluxo vital que tudo o que você deseja e precisa pode ser
seu.
Como Buda compartilhou, "Milhares de velas podem ser acesas
com uma única vela, e a vida útil da vela não será encurtada. A
felicidade nunca diminui por ser compartilhada."

Momento consciente
Dê graciosamente hoje.

Ofereça um pequeno presente a todos que encontrar hoje. O
presente não precisa ser caro - uma flor, um sorriso, uma mão
amiga ou uma bênção silenciosa - e permaneça aberto para
receber com gratidão todos os presentes que forem oferecidos
a você.

Pensamento central
Hoje e todos os dias, dou o que quero receber.

MANTRA EM SÂNSCRITO
Om Vardhanam Namah
Eu alimento o universo e o universo me nutre.
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Responda

2. Que presentes foram concedidos a você nos últimos dias?

3. Que presentes você pode oferecer àqueles que conhece
hoje?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. O que você pensa quando ouve a palavra "presente"?



Dia 10 - Abundância e a Lei do Karma

"Cada pensamento que você produz, qualquer coisa que você
diga, qualquer ação que você faça, leva sua assinatura."

Thich Nhat Hanh
 

Na meditação de hoje, discutiremos a Lei do Karma, ou tomada
de decisão consciente, e vamos considerar que, por meio das
escolhas que fazemos, mais de todas as coisas boas podem fluir
para nossas vidas.

Quando você faz qualquer escolha - qualquer escolha - você
pode se perguntar se a escolha que está fazendo trará felicidade,
ou mais abundância, para você e todos ao seu redor. Depois de
fazer essa pergunta, concentre-se no coração e a resposta
ficará clara para você.

Ao praticar a tomada de decisões conscientes dessa maneira,
você aprenderá a testemunhar seus pensamentos e a tomar as
decisões mais nutritivas para sua vida.

Momento consciente
Permita que seu coração o guie.

Pratique conectar-se com o coração para obter orientação na
tomada de decisões conscientes. Cada vez que você se deparar
com uma escolha, coloque sua atenção em seu coração e
pergunte a si mesmo: "Essa escolha trará satisfação e felicidade
para mim e para aqueles que são afetados por ela?" Em seguida,
tome sua decisão com base na resposta que receber.

Pensamento Central
Eu faço ótimas escolhas porque elas são feitas com 
plena consciência.
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Responda

MANTRA EM SÂNSCRITO
Om Kriyam Namah

Minhas ações estão alinhadas com a lei cósmica.

2. Que efeito suas decisões tiveram em sua vida?

3. Como você pode se tornar mais consciente de suas
escolhas?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Como você toma decisões?



Dia 11 - Abundância e a Lei do Menor Esforço

"Um ser integral conhece sem ir, vê sem olhar e realiza sem
fazer."
Lao Tzu

 
Na meditação de hoje, vamos explorar a Lei do Menor Esforço e
como ela pode nos ajudar a liberar nossos desejos no reino
espiritual para criar abundância em nossas vidas.

Quando suas ações são motivadas pelo amor, sua energia se
multiplica e se acumula. Liberar essa energia permite que ela seja
redirecionada e usada para criar o que você quiser. Quando o seu
ponto de referência interno é o seu espírito, você pode
aproveitar o poder do amor e usar essa energia criativamente
para a experiência de riqueza e evolução.

Momento consciente
Experimente a paz da aceitação.

Hoje, aceite todas as pessoas e circunstâncias em sua vida,
exatamente como são. Assuma a responsabilidade por sua vida
sem se culpar, sabendo que tudo está como deveria ser.
Pratique ficar indefeso e renuncie à necessidade de convencer
ou persuadir os outros de seu ponto de vista.

Pensamento central
Eu espero 
Eu aceito que a abundância flua facilmente para mim.

MANTRA EM SÂNSCRITO
Om Daksham Namah
Minhas ações alcançam o benefício máximo com esforço
mínimo.
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Responda

2. Em que áreas da sua vida você gostaria de experimentar
mais abundância?

3. Que mudanças você teria que fazer para liberar seus desejos
na consciência universal, a fonte de toda abundância?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1.Você acredita que deve trabalhar muito para desfrutar de sua
verdadeira abundância?



Dia 12 - Abundância e a Lei da

Intenção e Desejo

"No universo existe uma força incomensurável e indescritível que
o xamã chama de intenção, e absolutamente tudo o que existe em

todo o cosmos está ligado à intenção por um elo de ligação."
Carlos Castaneda

 
A atenção energiza; a intenção transforma-se. Na meditação de
hoje, vamos explorar esse conceito por meio da Lei da Intenção
e do Desejo.
Seja o que for que você queira ou precise em sua vida, você
pode colocar o computador cósmico, com seu infinito poder
organizador, para trabalhar para você, formulando uma intenção
e plantando a semente dessa intenção no campo de todas as
possibilidades. Dessa forma, você atrai as pessoas, situações e
circunstâncias certas para ajudá-lo a manifestar seus sonhos.

Momento consciente
Capacite sua intenção.

Pergunte a si mesmo: O que eu quero? Então, visualize sua
intenção. Escreva e dê uma olhada antes de entrar em sua
meditação. Libere sua intenção para o útero da criação e
renuncie ao seu apego ao resultado, acreditando no poder de
organização infinito e requintado do universo.

Pensamento central
Coloco minha intenção no vasto oceano de todas as
possibilidades e permito que o universo trabalhe através de mim.

MANTRA EM SÂNSCRITO
Om Ritam Namah
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Responda

Minhas ações estão alinhadas com a lei cósmica.

2. Que passos você deu para manifestar essa intenção?

3. Como essa intenção servirá melhor a você e aos outros?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Qual é a intenção mais elevada que você tem para sua vida?



Dia 13 - Abundância e a Lei do Desapego

"Só podemos dizer que estamos verdadeiramente vivos nos
momentos em que nossos corações estão conscientes de nossos

tesouros."
Thornton Wilder

 
Hoje, vamos explorar como, ao renunciar ao desejo de
manifestar um resultado específico, permitimos que a Lei do
Desapego trabalhe em nossas vidas.

A abundância aparece em muitas formas e, desde que você se
comprometa com os desejos que beneficiam o mundo, tudo o
que você deseja pode ser seu. Dr. David Simon, cofundador do
Chopra Center for Wellbeing, escreveu: "Os símbolos da
abundância - uma casa maior, um carro novo, uma jóia
ornamentada - podem trazer ondas de deleite, mas não
sacrifique o oceano por algumas ondas transitórias.
Comprometa-se com uma vida transbordando com abundância
de amor, paixão, criatividade e significado, e os símbolos irão
persegui-lo. "

Momento consciente
Confie na incerteza.

Afaste-se de toda expectativa de resultado, permitindo que tudo
e todos tenham a liberdade de serem exatamente como são.
Aceite a incerteza e testemunhe as soluções e oportunidades
que surgem espontaneamente a partir dela. Em seguida, entre no
campo de todas as possibilidades, permanecendo aberto à sua
infinidade de escolhas.
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Responda

Pensamento central
À medida que deixo de lado a necessidade de organizar minha vida,

o universo traz um bem abundante para mim.
 

MANTRA EM SÂNSCRITO
Om Anandham Namah
Minhas ações são alegremente livres do apego e resultado.

2. Como eles melhorariam sua vida e a vida de outras pessoas?

3. De que outras maneiras você pode imaginar essa emoção de
bem-estar em sua vida?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Quais símbolos de abundância você deseja?



Dia 14 - A Lei do Dharma  (Seu Propósito)

"Todos podem ser ótimos ... porque todos podem servir. Você
não precisa ter um diploma universitário para servir. Você só

precisa de um coração cheio de graça e uma alma impulsionada
pelo amor."

 
Hoje, completamos a segunda semana do desafio de 21 dias da
PEP, Manifestando a Abundância. Durante a semana passada,
exploramos a abundância no que se refere aos princípios do livro,
As Sete Leis Espirituais do Sucesso, começando com a Lei da
Potencialidade Pura e concluindo hoje com a Lei do Dharma
(Propósito).
Quando você está vivendo seu verdadeiro propósito de vida, seu
dharma, a abundância flui para você com facilidade e sem
esforço. Como diz o ditado popular: "Faça o que você ama e o
dinheiro virá". Não é apenas riqueza material, mas também
satisfação, confiança, otimismo, alegria e abundância em todas
as suas formas que o seguirão quando você estiver vivendo seu
verdadeiro propósito na vida.

Momento consciente
Experimente a verdadeira felicidade.

Preste atenção ao espírito que reside dentro de você,
focalizando sua atenção no chakra do coração. Pergunte
sinceramente: “O que o mundo precisa de mim?” Ouça as
respostas. Faça uma lista de seus talentos únicos e pergunte-se
como você pode usar melhor esses dons para servir ao mundo.

Pensamento central
Existe uma maneira de cumprir meu verdadeiro propósito
na vida.
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Responda

MANTRA EM SÂNSCRITO
Om Varunam Namah

Eu estou em harmonia com a lei cósmica.

2. Em seu trabalho atual escolhido, como você experimenta
essa alegria?

3. Como você pode chegar mais perto de viver com alegria o
seu propósito da vida?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. O que te traz mais alegria?



Dia 15 - Vivendo a Sincronicidade

"Aprenda a entrar em contato com o silêncio dentro de você e
saiba que tudo na vida tem um propósito. Não há erros, nem
coincidências, todos os eventos são bênçãos que nos foram

dadas para aprendermos."
Elisabeth Kubler-Ross

 
Nesta semana, aprenderemos como é viver em abundância.

Começamos explorando o conceito de sincrodestino,
aproveitando o poder das coincidências cotidianas para ajudá-lo
a realizar seus sonhos de longa data. Quando confiamos que
existe um ritmo para a vida e optamos por viver em harmonia
com esse ritmo, tudo o que desejamos chega até nós sem
esforço.

Momento consciente
Testemunhe as conexões.

Explore experiências de sincrodestino em sua própria vida. Faça
uma lista das coincidências recentes que você teve. Comece a
perceber essas coincidências e a ver o universo trabalhando em
sua vida, ajudando você a realizar seus sonhos.

Pensamento central
Como vivo na consciência do momento presente, vivo a magia
do sincrodestino.

MANTRA EM SÂNSCRITO
Aham Brahmasmi
O âmago do meu ser é a realidade última, a raiz e o 
fundamento do universo, a fonte de tudo o que existe.
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Responda

2. Com que frequência as coincidências ocorrem em sua vida?

3, Que mensagens você contempla quando experimenta
coincidências?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Qual a sua opinião sobre as coincidências?



Dia 16 - Vivendo com Gratidão

Cultive o hábito de ser grato por todas as coisas boas que
acontecem a você e de agradecer continuamente. Porque todas
as coisas contribuíram para o seu progresso, você deve incluir

todas as coisas em sua gratidão.

Na meditação de hoje, descobriremos como a gratidão por
todos e por tudo em nossas vidas nos ajudará a atrair mais
abundância para nós.

Nas palavras de Elie Wiesel: "Para mim, cada hora é graça. E
sinto gratidão em meu coração toda vez que encontro alguém e
vejo seu sorriso".

Ao ser grato por tudo o que você tem e expressar essa gratidão
em sua vida diária, você abre um canal através do qual a
abundância pode fluir livremente.

Momento consciente
Cultive a gratidão.

Faça uma lista hoje das muitas coisas que você aprecia em sua
vida. Reveja sua lista e agradeça por tudo o que você incluiu.
Pratique essa rotina com frequência. Fazer um balanço das
muitas dádivas da sua vida e expressar gratidão abrirá o caminho
para que uma abundância ainda maior flua para a sua vida.

Pensamento central
Eu sempre me lembro de ser grato.

MANTRA EM SÂNSCRITO
Om Vardhanam Namah
Eu alimento o universo e o universo me nutre.
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Responda

2. Quando você está em um estado de gratidão, que outras
emoções positivas você sente?

3. O que foi um desafio na época, se tornou uma experiência
pela qual você está grato agora?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Do que você é grato em sua vida?



Dia 17 - Vivendo Despreocupado

"Não preveja problemas ou se preocupe com o que pode nunca
acontecer. Mantenha-se sob a luz do sol."

Benjamin Franklin
 

Hoje, veremos como podemos viver despreocupados - livres de
julgamentos e preocupações, focados na alegria e perfeição do
que é.

Conforme você cresce na consciência do momento presente por
meio da meditação, você percebe que, neste momento, tudo é
perfeito, exatamente como deveria ser, e que quaisquer
preocupações que você possa ter são transitórias e
temporárias. Você se reconecta com o seu verdadeiro eu e
começa a se sentir mais alegre. Movendo-se pela vida, você
aborda as circunstâncias cotidianas com humor e pode enfrentar
o inesperado com calma e facilidade.

Momento consciente
Traga a alegria!

Reserve algum tempo hoje para refletir sobre os bons
momentos, olhar fotos antigas, fazer uma caminhada tranquila ou
passar um tempo com alguém que aquece seu coração.
Experimente a alegria de tudo o que você ama, incluindo você
mesmo. Como um ser espiritual, você não teme nada porque
sabe que não há nada a temer, e tudo o que realmente existe no
mundo é o amor.

Pensamento central
Eu passo os meus dias com o coração leve e despreocupado,
sabendo que tudo está bem.
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Responda

MANTRA EM SÂNSCRITO
Sat, Chit, Ananda

Existência, Consciência, Bem-aventurança
 

2.Como sua vida melhoraria se você vivesse alegre e
despreocupado?

3. O que foi um desafio na época, se tornou uma experiência
pela qual voc3. Como você pode mudar sua consciência para
expandir o amor e a alegria que sente em seu coração agora?ê
está grato agora?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Como você se sente ao acordar todos os dias?



Dia 18 - Unidade Viva

"Não há mais do que sete notas musicais, mas as combinações
dessas sete dão origem a mais melodias do que podem ser

ouvidas."
Sun Tzu

 
Na meditação de hoje, exploraremos a unidade como a verdade
subjacente de tudo o que existe.

Como indivíduos, parecemos diferentes uns dos outros e temos
estilos de vida, crenças e percepções diferentes. No entanto,
essas diferenças existem apenas no plano físico. Em ambos os
níveis molecular e espiritual, somos todos um, conectados pela
fonte universal.
Quando começamos a compreender totalmente esse conceito
de unidade viva, substituímos a ideia do eu pessoal pela do eu
universal. A noção de competição desaparece e deixa em seu
rastro apenas cooperação. Essa conexão promove profundo
amor e compaixão por todos e por tudo ao nosso redor.

Momento consciente
Promova a interconexão.

Esteja presente e genuinamente interessado na vida dos outros
ao falar com eles hoje. Em suas conversas, dê atenção total e,
se encontrar alguém necessitado, ofereça sua ajuda. Promover
essas experiências o ajudará a cultivar uma compreensão mais
profunda da verdadeira interconexão.

Pensamento central
Eu celebro minha unidade com toda a vida, sabendo que 
somos todos um.
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Responda

MANTRA EM SÂNSCRITO
Tat Tvam Asi

Eu vejo o outro em mim mesmo e nos outros.

2. De que forma a meditação o aproxima de viver em unidade?

3. Como você vê a diversidade?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Como você define unidade?



Dia 19 - Amor Vivo

"Sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas buscar e encontrar
todas as barreiras dentro de você que você construiu contra

ele."
Rumi

 
Hoje, veremos como, quando vivemos em um estado de amor,
tudo de bom é atraído para nós.

Dizer "eu te amo" é uma das expressões mais emocionais em
qualquer idioma. No entanto, "Eu vivo o amor" raramente é
usado. No entanto, viver de amor é quem e o que realmente
somos. No âmago do seu ser, você é pura consciência,
criatividade, espírito e amor. E, quando você experimenta o
amor, você se sente como espírito, alguém que sente - e é -
amor.

Momento consciente
Compartilhe seu amor.

Pratique viver o amor hoje, oferecendo uma palavra ou
pensamento amável a todos que encontrar, reconhecendo que o
maior presente que você pode dar a qualquer pessoa é o amor.

Pensamento central
Eu me lembro de amar tudo e todos que tenho contato.

MANTRA EM SÂNSCRITO
Sat, Chit, Ananda
Existência, Consciência, Bem-aventurança
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Responda

2. Como você se sente ao ser amado, incondicionalmente?

3. Como você mostra seu amor aos outros?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Quando você se sente rodeado de amor?



Dia 20 - Vida de Luxo

 
"Quando você acordar pela manhã, pense em como é um
privilégio precioso estar vivo - respirar, pensar, desfrutar,

amar."
Marco Aurélio

 
Hoje, exploraremos o conceito de luxo, agregando algo à sua
vida que é mais do que você considera uma necessidade.

Quando você se sente digno de receber todo o bem que o
universo tem a oferecer, suas necessidades são facilmente
atendidas e superadas. À medida que aprende a aceitar a graça
que lhe é concedida, você envia uma mensagem ao universo de
que merece apenas o melhor e está pronto para recebê-lo.

Momento consciente
Arranje tempo para um pouco de luxo.

Reserve um tempo para fazer algo que você considera luxuoso -
tome um banho de espuma ou uma longa caminhada, encontre
um bom amigo para um chá ou perca-se em um filme antigo
favorito. Faça disso um hábito. Quanto mais você trouxer
pequenos luxos para sua vida, mais você se reconhecerá como
um ser espiritual digno, merecedor de amor e abundância.

Pensamento central
Hoje, me mimo com momentos de luxo.

MANTRA EM SÂNSCRITO
Om Ritam Namah
Minhas ações e desejos são apoiados pela inteligência cósmica.
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Responda

2.Que presentes luxuosos você dá a si mesmo?

3. De que forma você pode adicionar luxo à vida de outras
pessoas?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Como o luxo aparece na sua vida?



Dia 21 - Vivendo Abundantemente

"Ser espiritual significa ter consciência da nossa conexão com a
fonte criativa do universo e que temos o direito de desfrutar da

abundância em nossas vidas."
 

Parabéns por completar o Desafio de Meditação de 21 dias da
PEP, Manifestando a Abundância! Na meditação de hoje, vamos
incorporar tudo o que aprendemos sobre abundância e sobre nós
mesmos. Agora você tem todas as ferramentas de que precisa
para criar maior abundância em sua vida.

Nas palavras do famoso metafísico Neville Goddard,
"Desconsidere as aparências, condicione de fato, todas as
evidências dos seus sentidos que negam a realização do seu
desejo. Descanse na suposição de que você já é o que deseja
ser, pois nessa determinada suposição, você e seu ser infinito
estão fundidos na unidade criativa, e com seu ser infinito, todas
as coisas são possíveis. "

Momento consciente
Comemore!

Alegre-se com sua dedicação à prática diária de meditação e
parabenize-se por seguir adiante com sua intenção de criar e
fazer circular mais paz e abundância em sua vida. Passe algum
tempo agradecendo profundamente por toda a abundância que o
cerca e lembre-se de agradecer às pessoas em sua vida que
contribuíram para o seu bem-estar, incluindo você mesmo.

Pensamento central
Eu vivo minha vida abundantemente a cada momento de cada 
dia.
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Responda

MANTRA EM SÂNSCRITO
So hum
Eu sou .

2. O que você aprendeu de mais importante?

3. Hoje, qual é a sua definição de abundância?

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência
hoje.

1. Como sua vida mudou desde que você começou o Desafio de
Meditação de 21 Dias Manifestando a Abundância?






