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Deepak Chopra
PARTE I
1
A primeira Lei Espiritual
Para nossa vida guiar
É ver a vida como manifestação
Da Divindade a nos falar
O sucesso é a jornada, não o destino
Nisso você deve acreditar
2
Há uma lei cósmica
Por trás da diversidade
O Não Manifesto
É a Suprema Unidade
Para encontrar esse Uno
Todos temos potencialidade
3
Pratique o silêncio
Para o Ser experimentar
Quietude externa e interna
Você deve cultivar
E a sua Real Essência
Poderá assim acessar

4
O caótico ao seu redor
Não deixe em você entrar
Viver no mundo sem ser do mundo
E essa quietude vai te interligar
Com a Divindade Suprema
E essa Energia espalhar
5
Nesse Sagrado silêncio
Vai sentir a comunhão
Não há dois, só há Um
Dentro da vital pulsação
Respeite toda forma de vida
Pois a segunda Lei é Doação
6
O fluxo da Energia Vital
Está em dar e receber
Sem segunda intenção
Pratique o oferecer
E uma benção silenciosa
Conceda a cada ser

7
Esses presentes silenciosos
Tome a decisão de dar
Para quem for e onde for
A toda hora e lugar
E assim da Unidade procure
Sempre mais se conscientizar
8
Que todas as religiões
Se unam para orar
Para que a Vontade Eterna
Poder assim se expressar
E o fluxo da Vida
Poder se harmonizar
9
Diferentes são os aspectos
Da Energia Universal
E ela precisa fluir
Estagnação só faz mal
Ela é Água Viva da Fonte
Compreender isso é essencial

10
Assim também somos nós
Gotas com o Oceano a interagir
Quando nos abrimos para orar
Nossa energia passa a fluir
Por isso a oração não é da boca
Mas do interior deve surgir

PARTE II
1
Sinta a Presença Divina
Abra o seu coração
Concentre-se neste momento
Ao se colocar em oração
Deixe fluir o amor
Cultivando a gratidão
2
A terceira Lei é escolher ações
Que levam à felicidade
Não permita se amarrar
E perder sua liberdade
Pois aquilo que semear
Irá colher em verdade

3
Tudo nesta vida
É questão de escolher
Se alguém o insulta
Você pode odiar, se ofender
Ou pode preservar
A mansidão em seu ser
4
Por isso tente sempre
Sua reação observar
Do plano inconsciente
Ao consciente puxar
Perceba as sensações
Que seu corpo vai mostrar
5
Conforto ou desconforto?
Qual é a sensação?
Te traz paz mental?
Ou apenas agitação?
A resposta só você sabe
Pois está no seu coração

6
Transforme cada momento
Em semente de oportunidade
Para trazer ao mundo
A paz e serenidade
E assim poder transformar
A humana realidade
7
Nesta lei de causa e efeito
Você pode se transmutar
Sempre que no Uno
Você conseguir mergulhar
Escolha esse mergulho
Em todo tempo e lugar
8
Escreva um livro ou até
Faça uma linda canção
Para seu saber partilhar
E com essa doação
Na Lei de causa e efeito
Encontrará libertação

9
A quarta é Lei do mínimo esforço
Mostra que o sol para brilhar
Não se esforça porque
É sua natureza isso dar
É por esse mesmo motivo
Que estrelas estão a piscar
10
Desarme seu espírito
Abra mão de convencer
Não queira a ninguém persuadir
Tentando sua visão defender
Abra-se a toda visão
Mas não se deixe prender

PARTE III
1
A quarta lei mostra que a natureza
Não cultiva ansiedade
Não desperdice energia
Cultive aceitação e responsabilidade
Fazendo o que está ao seu alcance
E sempre a indefensabilidade

2
Tudo é como deve ser
Há uma lei universal
Não discuta com o universo
Permaneça leve, integral
A energia que você emana
É de fato o essencial
3
Pois se é o ego
Sua referência interior
Você vai querer controlar
O que está no seu exterior
Se sua referência é o EU
Você vai emanar amor
4
A quinta Lei Espiritual do sucesso
Vai nos falar de intenção
Do nível do campo quântico
De energia e informação
Que produz a diversidade
Como forma de sua manifestação

5
A diferença entre os seres
É só de energia e informação
Pois no nível físico
Tudo tem a mesma formação
Carbono, hidrogênio, nitrogênio
Que fazem a combinação
6
A natureza é como sinfonia
Tudo tenta harmonizar
É pela intenção e atenção
Que o Homem concentrar
Que seu campo energético
Ele vai influenciar
7
O que a atenção energiza
A intenção vai transformar
E o campo da correlação
Desta forma ativar
É pela intenção consciente
Que seus sonhos poderá realizar

8
Faça sua lista de desejos
E todo dia fique a energizar
Mas do desejo do resultado
Você deve se distanciar
Pois é no tempo presente
Que precisamos focar
9
O presente é como é
E você precisa aceitar
E assim verá os obstáculos
Em oportunidades transformar
Os desejos mais profundos
No futuro vão se manifestar
10
Mas para isso acontecer
No silêncio do coração
Com a Essência do Ser
Busque aproximação
Sem desejos ou pedidos
Apenas contemplação

PARTE IV
1
Para o desconhecido
Tenha disponibilidade
Render-se à Mente do Universo
É alcançar a liberdade
Creia que só Nela
Reside toda possibilidade
2
Por isso a sexta Lei
Fala sobre se distanciar
Na sabedoria da incerteza
Você deve se apoiar
Pois a pobreza de consciência
Só apego vai gerar
3
Sem o distanciamento
Nós só vamos nos tornar
Prisioneiros da impotência
Preocupações acumular
Prisioneiros da desesperança
E vida medíocre cultivar

4
A busca da segurança
É uma grande ilusão
É querer o “conhecido”
Que é passado, estagnação
Se prender no condicionado
Não é nenhuma evolução
5
O que sobra em você de ontem
Hoje vai te torturar
Renuncie a este apego
E assim vai se libertar
E a sabedoria da incerteza
Passe então a cultivar
6
Para conseguir resultados
Abra-se às possibilidades
Pois correlações infinitas
São possíveis em verdade
Mas isso você perde
Se não há flexibilidade

7
Se sua estrutura é rígida
Não consegue deixar fluir
E o processo de criação
Você assim vai impedir
Mas perceba que de sua meta
Você não deve desistir
8
Entre o ponto A e B
Há infinitas possibilidades
Não force soluções conhecidas
Flua com a oportunidade
Cultive a sabedoria da incerteza
E se abra às possibilidades
9
Observe a incerteza
Enquanto aguarda a solução
Esteja no presente
Em estado de prontidão
E a solução vai imergir
Mesmo no caos e confusão

10
E surge espontaneamente
Do problema a solução
Atente para a oportunidade
E fique de prontidão
Caminhe as duas juntas
Fazendo do caos a observação

PARTE V
1
Perceba que é possível
De tudo participar
Mas o envolvimento distanciado
Você deve exercitar
Não impor suas ideias
E nem solução forçar
2
A sétima Lei vai falar
Que precisamos descobrir
Nosso propósito na vida
Nosso modo de servir
À humanidade, à vida
É o objetivo a seguir

3
Nossos jovens e crianças
Precisamos educar
Para que este propósito
Eles possam valorizar
Suas habilidades com empatia
Eles devem combinar
4
Pois viemos nesta Terra
Para poder expressar
Nossas potencialidades
Nosso talento singular
E com todos os seres
Isso devemos partilhar
5
Vou te dar uma dica
Para você refletir
Aquilo que você fica horas
Sem cansaço sentir
É um caminho para o propósito
De sua vida você descobrir

6
“O que vou ganhar com isso?”
Não e o que deve pensar
Mude seu diálogo interior para:
“Como posso ajudar?”
Indo além do ego
No atemporal ingressar
7
“Conhece-te a ti mesmo.”
Esse é o seu Eu Superior
O materialismo de hoje
Tenta esconder esse valor
Mas quando você O encontra
Sua vida ganha mais sabor
8
Experimente a universalidade
Nestas Sete Leis preste atenção
As células do nosso corpo
São perfeita expressão
Que a harmonia é necessária
Entre cada diferente função

9
Numa jornada cósmica
Estamos todos a viajar
Entenda que a vida que é eterna
Em formas efêmeras vai se expressar
Por isso busque a lei do darma que é
Seu propósito de vida realizar
10
De fato somos seres espirituais
De vez em quando a experimentar
A vida aqui na Terra
Que é como nuvem no ar
Transitória e preciosa para
Nossa divindade desabrochar

“A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do
espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do
povo brasileiro. É esta, pois, uma poesia de confraternização
social que alcança uma grande área de sensibilidade.”
— Carlos Drummond de Andrade

O cordel é um gênero literário escrito na forma rimada e
impresso em folhetos. É uma manifestação cultural típica do
nordeste, hoje presente em várias regiões do Brasil. Seu nome
tem origem na forma como os folhetos eram expostos
tradicionalmente nas feiras livres, pendurados em barbantes.

Em 2018 a literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio cultural
imaterial do Brasil.

