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O que é a Soberania da Alma?
É o privilégio que foi concedido à alma de poder optar
livremente pelas escolhas que fez em vidas passadas, pelas que
faz nesta vida e pelas que fará naquelas que virão.
Basicamente, aquilo que viermos a escolher, será aquilo em
que nos tornaremos.
Amor, alma gémea, perdão, fé, cura e espiritualidade. Neste
livro, podemos encontrar respostas para a razão de ser das
nossas incertezas e angústias, doenças e sofrimentos,
desesperanças e desalentos. Através de casos reais, ficamos
a conhecer a fragilidade humana e aprendemos a aceitar-nos,
a gostar mais de nós próprios e dos outros, a perdoar e a ser
perdoados, a curar-nos das nossas dores físicas, e da mente e
da alma, e a encontrar, por fim, o caminho para a nossa fé e
espiritualidade, que conduzirá à libertação da nossa alma.
O Reiki tem um papel essencial nesta busca, pois através da sua
energia divina equilibra os chakras e liberta a aura com vista à
harmonia e à vitalidade. «O Reiki conduz-nos ao verdadeiro
caminho da alma.»
Em A Soberania da Alma, a autora alerta-nos para o momento
crítico que o nosso planeta atravessa e para a necessidade de
mudança, que só acontece através de uma nova consciência
pessoal e global.
O objetivo maior é despertar e iluminar o maior número de
corações possível com vista a se alcançar o crescimento
espiritual que a nossa alma merece.

Maria da Luz Rodrigues Lopes

Nasceu em Moçambique há 66 anos, e com 20 anos veio viver para Portugal.
Desde cedo procurou respostas às dúvidas existenciais que a assolavam vividas
num meio social regido por padrões comportamentais castradores e pouco
aberto a assuntos do espírito, desencadeando assim uma incessante busca
espiritual com o objetivo maior de aprender cada vez mais para poder ajudar os
outros.
Em 2006, adquiriu o grau de Mestre de Reiki e, em 2010, licenciou-se em
Hipnose Clínica pelo London College of Clinical Hypnosis, tendo concluído ainda
o curso de Reiki Karuna Healing System em 2019.
A sua grande missão é ajudar as pessoas a encontrarem o seu próprio caminho,
através do seu profundo conhecimento sobre Reiki. Considera-se, por isso, um
veículo para a cura que tem de ser realizada por cada um.
É autora dos livros Reiki – A Energia Terapêutica que Cura (2014), Crianças
Espirituais (2016) e Transmutação do Ser (2019).
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