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O que é uma crença?

 
É uma premissa baseada naquilo que pensamos e acreditamos em relação a um determinado tema. O 
pensamento “não posso confiar em ninguém” vem de uma experiência traumática não reconhecida 
e não resolvida de dor associada ao fenómeno da confiança. O subconsciente para proteger a 
nossa pessoa de nova dor, criará um programa mental que leva ao evitar da dor. Cria-se então a 
crença “não posso confiar em ninguém” para garantir que a pessoa fique longe do perigo e da dor. 
 

Qual o problema?
 
Esta crença irá criar uma energia no interior da pessoa que atrairá situações que reforcem a crença “não 
posso confiar em ninguém”. A lei da atração funciona a nível inconsciente, mas não a favor da realização 
e bem-estar da pessoa. Pelo contrário, esta crença contribuirá para frustração, negatividade, conflitos, 
isolamento, dificuldades relacionais...
 
A crença não é verdade. Existem pessoas em quem confiar e pessoas em quem não confiar, 
essa é a verdade. Aprender a discernir umas pessoas das outras é uma aprendizagem da 
mente saudável. É urgente criarmos mentes saudáveis. Porque, tal como diz Henry Ford: 
 
“QUER ACREDITES QUE CONSEGUES FAZER UMA COISA OU NÃO, ESTÁS CERT@.” 
 
A crença exerce um poder formidável nas nossas vidas. Aquilo em que acreditamos torna-se verdade. E 
estamos repletos e a transbordar crenças pessoais limitantes. Absorvemos as nossas crenças logo desde 
que nascemos e, para além disso, vimos com padrões muito enraizados de outras vidas. São como 
programas, “softwares” instalados no nossos campos energético, mental e emocional tão profundos que 
determinam a nossa vida logo desde início. Atraímos os pais e o contexto que atraímos pelas vibrações 
que existem no nosso interior e pelas aprendizagens que a nossa alma traz para realizar nesta vida. 
 
É um mundo fabuloso a explorar, o campo da mente humana. A explorar e transformar. É 
urgente criarmos e substituirmos crenças limitantes por crenças expansivas. Abraçar a crise de 
identidade que surge quando vamos transformando as nossas crenças e assim o nosso destino. 

Somos seres ilimitados! Carl Jung conhecia muito bem este potencial de transformação do ser humano, 
quando afirmava:

“ATÉ QUE TORNES O INCONSCIENTE EM CONSCIENTE, ELE IRÁ DIRECIONAR A TUA VIDA 
E TU VAIS CHAMÁ-LO DE DESTINO.”

 
A nossa condição económica é consequência das nossas crenças mais 
profundas. O teste em seguida irá ajudar-te a tornar consciente as tuas crenças  
em relação ao dinheiro e à prosperidade.
 
Observa, toma consciência, esse é o convite. Mente aberta, coração aberto, sem culpas nem julgamentos. 
Lembra-te o aqui e o agora é sempre o tempo e o momento certo.  Foca a tua atenção no presente.
  

LIBERTA O PASSADO E O FUTURO. PRESENTE. 
FOCO, ATENÇÃO E AMOR.
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TESTE DE CRENÇAS

 
Classifica de 1 – 10 o quanto consideras e sentes cada frase em ti. Sendo que 1= Discordo a 100% e 10 = 
Concordo a 100%. Lembra-te que o mais importante é ser verdadeiro(a) contigo e ganhar consciência 
das tuas crenças profundas.

1. O dinheiro é a raiz de todos os males.
2. As pessoas ricas não são felizes.
3. A maior parte das pessoas ricas fez algo errado oudesonesto para ganhar o seu dinheiro.
4. Ter riqueza é uma questão de sorte ou destino.
5. Ficar rica não é para mulheres / homens como eu.
6. É mais espiritual ser pobre do que ser ric@.
7. Para ficar ric@ é necessário muita luta e muito trabalho árduo.
8. Ter muito dinheiro fará de mim uma pessoa menos espiritual e menos pura.
9. Ter muito dinheiro é uma grande responsabilidade.
10. Não me sinto “suficientemente boa / bom” para ser ric@. 
11. Se eu ficar ric@, todos vão querer algo de mim.
12. Para ter riqueza, é necessário usar as pessoas e aproveitar-se delas.
13. Eu sou boa / bom a dar, mas sou péssim@ a receber.
14. Realisticamente, as probabilidades é que eu nunca ficarei ric@.
15. Lutar para viver em abundância e riqueza não me deixará muito 
tempo para desfrutar de outras coisas na vida.
16. O dinheiro não é assim tão importante.
17. Sinceramente, eu não quero ser ric@.
18. Tu não podes procurar ter riqueza e ser feliz e realizado ao mesmo tempo.
19. Se eu ficar ric@ há certas pessoas na minha vida que não vão gostar disso.
20. Se eu tiver muito dinheiro, significa que outra pessoa irá ter menos.
21. Ter muito dinheiro é injusto para quem não tem.
22. Se eu tiver muito dinheiro, a minha família vai deixar de gostar de mim ou vai tentar controlar-me.
23. Viver em riqueza e abundância significa que eu sou ganancios@.
24. Eu não sou muito boa / bom na área do dinheiro e das finanças.
25. O dinheiro pode causar muitos problemas.
26. É necessário dinheiro para fazer dinheiro.
27. Eu não gosto de ter de lidar com o dinheiro.
28. A riqueza só traz problemas.
29. A segurança financeira vem de ter um excelente emprego e um salário fixo no final do mês.
30. É impossível ficares rica, fazendo aquilo que tu amas.
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TESTE DE CRENÇAS

 
ESCREVE AQUI AS TUAS 3 CRENÇAS LIMITADORAS PRINCIPAIS

As tuas 3 crenças mais limitadoras são a causa dos grandes bloqueios na tua vida. Pergunta-te:
1- De onde vem esta crença?
2- Há quanto tempo existe em mim?
3- Quero que esta crença faça parte da minha vida?
 
 
A realização do teste e da reflexão em cada questão irá ajudar-te a abrir portas de compreensão e 
transformação de cada crença limitadora em crença expansiva.

Recomendo um trabalho integral e holístico na abordagem e tratamento das crenças. É necessário 
identificar a causa e intervir em cada dimensão: espiritual, energética, mental, emocional e física para 
transformar verdadeiramente cada crença.
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SOBRE A ANDREIA VIANA

Ajuda Empreendedores a dar o grande Salto para uma Vida de 
Abundância Plena usando estratégicas de Desbloqueio Integral e 
Conexão profunda ao Propósito de Vida.

É Fundadora da Escola da Abundância, uma empresa que iniciou 
em 2016 e com os seus episódios semanais gratuitos da Andreia TV. A 
Andreia já ajudou milhares de pessoas com os seus cursos e progrmas 
de mentoria avançada.
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Acredita em Ti
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