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7

P r e f á c i o

Nas últimas duas décadas, esforcei ‑me a todo o custo para 
me tornar um melhor ser humano com um desempe‑

nho otimizado. Comecei por fazer todas aquelas coisas que 
deviam resultar num sítio como Silicon Valley. Trabalhar 
com mais afinco. Estudar. Esforçar ‑me. Ficar acordado até 
tarde. Tirar um MBA na Ivy League. Ganhar milhões antes 
de completar 27 anos. Infelizmente, sentia ‑me exausto e 
infeliz, já para não dizer irritado, sem sequer me aperceber 
disso na maioria das vezes.

Gastei mais de um milhão de dólares a melhorar a minha 
biologia a todos os níveis, desde a vertente subcelular até aos 
mais elevados níveis de espiritualidade que encontrei. Du‑
rante o meu percurso, criei o campo moderno do biohacking:  
a arte e a ciência de mudar o ambiente dentro e fora do nosso 
corpo, de modo a obtermos o controlo total da nossa biologia.

Fui levado a criar a Bulletproof, a minha empresa dedicada 
ao desempenho humano (e manteiga no café), que serviu 
cerca de 200 milhões de chávenas de café para melhorar o 
cérebro. Escrevi bestsellers científicos sobre o cérebro, entre‑
vistei centenas de investigadores no ramo da consciência e 
da biologia no Bulletproof Radio, o meu podcast galardoado 
com um Webby, e inaugurei um centro de neurociência para 
aprimorar o cérebro humano.

A essência mais profunda de tudo aquilo que alimentou 
essa aprendizagem e esses feitos — e o tecido conjuntivo 
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por trás de todas as formas de biohacking e crescimento 
pessoal — está presente neste livro, e é para si.

No início do meu percurso comecei por testar os limites 
do que aprendi como hacker informático. Consultei médicos 
e psicólogos e esgotei todas as possibilidades que deviam 
resultar para me dar energia e saúde. Acabei por ser mais 
bem ‑sucedido, mas continuava irritado sem motivo aparente, 
cansado e infeliz. Um dia, um engenheiro oriundo da Índia 
com quem trabalhei numa startup falou ‑me de um novo tipo 
de meditação que pensou poder ser do meu agrado. Achei 
que não perdia nada em tentar e decidi experimentar. Havia 
flores e velas e eu cheguei com a mente cética de um hacker. 
Embora tivesse algo muito valioso diante dos meus olhos 
durante o curso, rejeitei os ensinamentos porque os julguei 
através das minhas noções ocidentais preconceituosas.

Voltei a encontrá ‑lo dois anos mais tarde, quando o 
diretor ‑executivo da startup disse: «Dave, vem participar 
numa formação de meditação para executivos em casa de 
um dos principais executivos da Intel.» Quem pode recusar 
o convite do chefe? Passei um fim de semana a aprender o  
que as ferramentas da tradição védica, nomeadamente  
o The Art of Living Happiness Program, podiam fazer por 
mim. Como resultado desse fim de semana, adicionei esses 
exercícios ao meu «monte» de comportamentos de elevado 
desempenho e pratiquei ‑os diariamente durante mais de 
cinco anos.

Todos os sábados de manhã, às 7h00, encontrava ‑me com 
uma dezena de outros executivos para fazer os exercícios 
védicos de respiração e meditação. O meu amigo Prabakar, 
um diretor de tecnologia bem conhecido, foi quem melhor 
verbalizou a experiência: «Não consigo explicar porque é que 
respirar com um grupo destes resulta, mas é como tomar 
um banho mental para a semana toda. Sou mais simpático 
no trabalho.»

miolo_Poder Forca Vital_v6_AF.indd   8 20/01/20   16:25



O P O D E R D A  F O R Ç A V I TA L

9

Esses exercícios de respiração e meditação foram a minha 
introdução à vasta ciência da gestão da energia registada nos 
ensinamentos antigos da tradição védica. Como aprenderá 
neste livro, a sabedoria do Vedanta vai muito além das prá‑
ticas diárias de desempenho e alívio do stress. As poderosas 
técnicas de meditação e respiração que aprendi mal vão 
além da superfície do que está no livro. Aqui encontrará um 
sistema abrangente com vista à otimização física e mental 
e à prosperidade humana.

Como é referido no livro, pode até considerar a tradição 
védica um «biohacking ancestral». A tecnologia e compreen‑
são que temos da nossa própria biologia deu saltos quânticos 
desde a época dos Vedas, mas esses princípios e técnicas 
milenares ainda são incomparáveis em termos da sabedo‑
ria e das ferramentas que disponibilizam para melhorar a 
mente, o corpo e o espírito.

O livro que tem nas suas mãos contém uma depuração 
extraordinária de tudo aquilo que poderia aprender ao longo 
de anos de estudo das diversas tradições orientais. Mas a  
coisa mais valiosa que esta leitura lhe proporcionará é  
a certeza de que a resistência e a luta mental inconsciente 
dificultam sobremaneira tudo aquilo que faz. Com muita 
sabedoria e sentido de humor, Rajshree Patel vai ajudá ‑lo a 
compreender como a sua «máquina chamada mente» está a 
criar problemas na sua vida — e de que forma pode desligar 
a sua mente atarefada, de modo a ativar o seu verdadeiro 
poder.

O que descobri após anos de biohacking e o que este livro 
descreve com grande clareza é que mente e energia são 
dois lados da mesma moeda. Quando gere eficazmente 
a sua própria mente, os seus níveis de energia disparam.  
E quando mantém os seus níveis de energia elevados, o seu 
desempenho mental — incluindo pensamentos, emoções, 
consciência e perspetiva — aumenta naturalmente. A sua 
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mentalidade altera ‑se de resistência e luta para aceitação, 
gratidão e força. Este ciclo virtuoso é um dos maiores segre‑
dos para o elevado desempenho e, neste livro, vai aprender 
a dominar essa abordagem bipartida, de modo a alcançar a 
superação e a prosperidade.

O leitor é um ser de poder e potencial infinitos. Desbloquear 
esse potencial não é uma questão de autoaperfeiçoamento 
ou autoajuda. Ao invés, tal como diz Patel, é uma questão 
de autoconsciência. Trata ‑se de atualizar a «mente pequena» 
do raciocínio condicionado, emoções ligadas ao passado 
e ao futuro, e limitar os estados de espírito àquilo que o 
Vedanta designa por «Mente Grande» de inteligência, amor 
e potencial ilimitados.

Ao contemplar e aplicar os valiosos conhecimentos que 
constam nestas páginas, aprenderá a tornar a sua vida mais 
fácil do que alguma vez imaginou. Relações. Empregos. 
Família. Criatividade. Felicidade. E talvez até fazer algo mais 
radical do que alguma vez pensou ser possível. Isso não 
advém do trabalho excessivo ou do esforço desmesurado, 
mas sim de aceitar o poder que é seu por direito: a energia 
da própria vida, o poder que lhe deu vida e que o mantém 
vivo. Essa energia é a força vital.

Convido ‑o a folhear este livro de mente aberta, de modo 
a poder aprender como é bom quando tudo na sua vida 
acontece com facilidade e entusiasmo.

Dave asprey

Fundador e diretor ‑executivo da Bulletproof  
e autor bestseller do New York Times
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I nt r o d u ç ã o

A Minha História e a Sua Caminhada

A grande paixão que impulsiona a minha vida tem sido 
o mistério de uma única pergunta: Quem sou eu?

Mesmo em criança, perguntava ‑me porque é que as pes‑
soas passam pelas mesmas circunstâncias de maneiras 
completamente diferentes. Suponho que cheguei a esta 
questão por crescer a observar as duras realidades da vida 
na Índia rural, por ver muitos daqueles que se deitavam 
regularmente com fome — até mesmo eu — a virem mais 
tarde a vencer na vida, enquanto que outros que aparen‑
temente sempre tinham tido uma vida descansada passa‑
vam agora por dificuldades. O que me levou a perguntar:  
O que existe em nós que parece determinar a qualidade da 
nossa vida?

Passei os últimos 30 anos da minha vida a viajar pelo 
mundo a trabalhar na área do potencial humano como 
professora, oradora e formadora. Tenho explorado, ao nível 
experimental e prático, o mistério do Ser, na minha vida 
pessoal e com os outros. Essa pergunta simples — quem 
sou eu? — transformou não só a minha vida diária, carreira 
e relações, como também a vida de centenas de milhares 
de pessoas em todo o mundo, desde diretores ‑executivos 
de empresas da Fortune 500 a donas de casa, estudantes, 
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atores, artistas e veteranos de guerra. Um após outro, e sem  
grande esforço, vi indivíduos a tirar o máximo partido dos 
seus potenciais, poder e presença mais profundos para 
prosperarem na vida a nível físico, mental, emocional e 
espiritual, descobrindo, em simultâneo, quem realmente 
são. Foi por isso que escrevi este livro: para partilhar con‑
sigo a sabedoria e as ferramentas que se mostraram ines‑
timáveis para mim e para inúmeras outras pessoas nesta 
caminhada do Ser.

Uma das primeiras coisas que descobri ao longo deste 
percurso é que todos ouvimos a mesma grande mentira.  
Os nossos pais, professores e a própria sociedade, cons‑
ciente ou talvez inconscientemente, impingiram ‑nos uma 
grande treta. Essa grande mentira é a seguinte: temos de nos  
esforçar, temos de trabalhar e pensar com afinco, de modo 
a fazermos ou termos algo de bom nas nossas vidas.

O que aprendi ao longo de todos estes anos é que ser 
verdadeiramente feliz, presente, dinâmico e próspero tem 
muito pouco que ver com a intensidade do raciocínio ou 
do esforço. Olhe bem à sua volta! A maioria das pessoas 
que alcançam o verdadeiro sucesso na vida (e refiro ‑me 
à vida, não apenas ao trabalho) não se matam a trabalhar 
dia e noite, nem perdem tempo a delinear estratégias para 
chegar ao topo. O que essas pessoas criaram e como vivem 
não é apenas, nem principalmente, o produto do trabalho 
duro. É outra coisa — algo muito maior do que o esforço 
ao nível físico ou mental.

E o que é essa coisa? É uma certa qualidade mágica, um 
magnetismo indescritível, que sentimos na presença daque‑
les que são verdadeiramente bem ‑sucedidos por dentro e por 
fora; aqueles que são vibrantes, vivos e dinâmicos. Podemos 
descrevê ‑lo como vigor, ganas ou simplesmente como ener‑
gia. É a capacidade de mergulhar de cabeça — seja lá o que 
isso for — sem hesitação ou dúvida, com total clareza e 
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uma mente positiva. Isso não é algo que vem de fora. É algo 
com que nós, eu e o leitor, nascemos. Em pequenos, todos 
tivemos essa presença, poder e vitalidade interior. É algo que 
não precisa de alcançar, apenas de recuperar.

O segredo da prosperidade não passa pelo trabalho árduo 
ou pelo raciocínio estratégico. Passa pelo poder sem esforço 
da própria vida — a vida com que nasceu. É a energia e a 
inteligência inatas que rodeiam e interpenetram todas as 
partículas da nossa existência. É quem somos e aquilo que 
somos. Só precisamos de o conhecer, reivindicar e permitir 
que trabalhe para nós e connosco.

A intenção deste livro é capacitá ‑lo no seu percurso para 
recuperar esse poder. O meu desejo e intenção é que ele 
proporcione a orientação e o apoio inestimáveis ao longo do 
seu caminho de autodescoberta, à medida que se aproxima 
cada vez mais da perfeição que existe dentro de si.

<

Quando eu era mais nova, comecei a fazer a pergunta sobre 
quem sou ao nível da minha identidade cultural. Nascida 
no Uganda e criada entre a Índia rural e a cidade de Nova 
Iorque, eu era uma imigrante americana de primeira gera‑
ção. Quem sou eu, indiana ou americana? Debrucei ‑me depois 
sobre quem sou eu enquanto mulher: quem sou eu como 
filha, irmã, esposa em potência? Depois de me formar na 
faculdade de direito, passei a perguntar: quem sou eu como 
advogada? Sou procuradora ou advogada de defesa? A partir 
daí, a pergunta passou para um nível mais interior: sou 
apenas o meu corpo? Sou os meus pensamentos? Ou sou algo 
além disso?

Na minha juventude, senti esta pergunta sobre quem 
sou como um fardo, visto que me sentia presa entre duas 
identidades culturais. Eu não me encaixava em nenhuma 
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das duas. Por um lado, fui criada na América, onde podia 
escolher o parceiro que quisesse (e isto, se quisesse algum); 
por outro lado, a minha educação indiana dizia que casar 
e ter filhos era o único caminho possível para a vida. Dizer 
não ao casamento e aos filhos não era uma opção.

Sendo a única filha na minha família, senti muita pres‑
são e expetativa por parte dos meus pais relativamente à 
pessoa que devia ser, e garanto ‑vos que eu era tudo menos 
a rapariga indiana exemplar. Sempre fui independente e 
rebelde, com uma língua afiada e mau feitio. Quando tinha 
7 anos, a minha tia casou ‑se numa aldeia em Gujarat, onde 
eu cresci. Naqueles dias, era prática comum que a família 
da noiva oferecesse um dote à família do noivo. De cada 
vez que o casal andava à volta da fogueira durante a reali‑
zação dos votos, a família da noiva oferecia algo de valor 
— porventura um relógio, um fio de ouro ou uma pulseira 
de prata. Eu estava sentada sozinha no telhado a assistir 
ao espetáculo. De repente, no meio da cerimónia, a mãe 
do noivo disse: «Nós não queremos isso, queremos aquilo, 
caso contrário não haverá casamento.» A minha avó não 
podia pagar o que estava a ser exigido, o que obviamente 
colocava a família em maus lençóis. Quando vi o que se 
estava a passar, gritei do telhado: «Não queremos vender 
a nossa tia! Pegue no seu filho e vá ‑se embora. Vocês é 
que deviam dar ‑nos dinheiro!» O meu tio correu na minha 
direção e afastou ‑me dali.

A maioria dos pais tem algumas expetativas em relação 
aos filhos, e os pais indianos têm tendência a ter muitas 
expetativas. Não será certamente uma surpresa se disser 
que lutei contra as expetativas dos meus pais durante anos. 
Os meus pais queriam que me casasse antes de ir para a 
universidade ou de fazer fosse o que fosse na minha vida. 
Receavam que me tornasse «demasiado independente» e 
que não respeitasse a tradição. Em vez disso, ingressei na 

miolo_Poder Forca Vital_v6_AF.indd   14 20/01/20   16:25



O P O D E R D A  F O R Ç A V I TA L

15

faculdade de direito, sem a aprovação deles, e contraí um 
empréstimo estudantil para pagar os meus estudos. Aos 20 
e poucos anos, a pedido deles, viajei até à Índia para con‑
siderar um casamento arranjado, mas acabei por desistir 
depois de passar seis dias a perguntar a mim própria o que 
diabo estava eu a fazer ali! Esses seis dias definiram o rumo 
da minha vida. Decidi ir contra a vontade deles e travar as 
batalhas culturais. Fiquei solteira, concluí os meus estudos 
e mudei ‑me para a outra ponta do país para trabalhar como 
procuradora federal na Califórnia e depois como procuradora 
no gabinete do procurador ‑geral de Los Angeles. Alguns anos 
depois, a minha vida passou por uma reviravolta ainda mais 
dramática e inesperada quando troquei o direito penal por 
aquilo a que podemos chamar «direito natural» — o estudo 
do nosso mundo interior composto por mente, emoção e 
espírito.

Não foi fácil pôr de lado os preceitos que me diziam 
quem devia ser, o condicionamento que me levou a rotular‑
‑me como «indiana», «filha», «boa aluna», «imigrante» e 
«advogada». A minha infância, o meu género, a minha 
etnia, os meus traumas e os meus feitos — tal como os do 
leitor — moldaram um sistema de identidade e de crenças 
que me serviu para alcançar e ter sucesso pelos padrões 
convencionais. Mas estas identificações também se tornaram 
os limites e as fronteiras do meu próprio potencial. Não foi 
fácil «parar», como dizem os sábios e os místicos, e sair da 
zona de conforto que eu já conhecia. Mas agora sei que, para 
que algo de verdadeiramente importante aconteça nas nossas 
vidas, precisamos de redescobrir quem realmente somos. 
Devemos estabelecer a nossa identidade, de modo a que 
seja mais do que a soma de todas as nossas experiências. 
Temos de reescrever os códigos da nossa mente que foram 
condicionados a pensar, sentir, compreender e acreditar de 
uma determinada maneira.
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Não sou cientista nem mística, mas depois 
de 30 anos de observação e estudo empíricos, 

de uma coisa estou certa: há mais na vida, 
mais em nós, do que apenas aquilo que vemos, 

ouvimos, tocamos e sentimos.

Nunca fui o tipo de pessoa que aceita um considerando 
à priori. Como advogada, as provas são tudo para mim.  
A única linguagem da espiritualidade que alguma vez fun‑
cionou para mim foi a minha própria experiência. Ao longo 
do meu percurso, tive de pôr à prova por mim mesma quem 
sou no sentido mais amplo, além da minha identidade cul‑
tural, além dos papéis que desempenhei na minha vida, 
além da matéria, além dos pensamentos e, finalmente, além 
da minha própria mente. Ao longo do caminho, descobri 
um poder e um potencial que servem para elevar e apoiar 
não apenas a minha vida, mas também a vida de dezenas 
de milhares de pessoas com quem tive a sorte de trabalhar. 
Atualmente, quem sou eu? não é apenas uma pergunta para 
mim, é um mistério.

A pragmática que existe em mim tem curiosidade em 
saber o que tanto a ciência como o misticismo têm a dizer 
sobre esta questão de quem somos. Claro que não sou cien‑
tista nem mística, mas depois de 30 anos de observação e 
estudo empíricos, de uma coisa estou certa: há mais na vida, 
mais em nós, do que apenas aquilo que vemos, ouvimos, 
tocamos e sentimos. Sei que somos matéria e energia. Somos 
corpo e mente. Somos intelecto e emoção. Somos visíveis  
e invisíveis. Somos sólidos e espaço. Procuramos sucesso e 
significado através do sentido da vida.

O problema é que fomos condicionados a experienciar 
a vida de forma puramente material. Mal paramos para 
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reconhecer sentimentos e emoções, sem falar no campo 
de energia e consciência subjacente à vida de que os cien‑
tistas e sábios de todo o mundo falam há milhares de anos. 
Não fomos educados para nos virarmos para dentro. Nem 
sempre foi assim: tradicionalmente, na Índia, os jovens 
eram educados durante 12 anos nas ciências materiais — 
matemática, ciências, leitura e língua — e, simultanea‑
mente, durante 12 anos, nas ciências internas do espírito, 
coração, mente, energia e consciência. Esta segunda escola 
era a chamada gurukula, a instrução da mente. O estudo 
da natureza, da mente e do espírito prevaleceu em muitas 
civilizações antigas. Na Índia, esteve presente desde a anti‑
guidade até ao período colonial. Mas essa tradição perdeu‑
‑se há muito tempo. Na vida moderna, somos ensinados a 
prestar atenção apenas ao nível superficial da realidade e, 
como resultado, mudámos o nosso centro de identidade 
para aquilo que podemos ver, ouvir, tocar e sentir. Estamos 
absorvidos pelo mundo da matéria, com os olhos abertos 
e a nossa atenção voltada para o exterior a maior parte do 
tempo. Com os olhos fechados, estamos adormecidos para 
a realidade mais profunda e invisível da vida que se encon‑
tra sob a superfície. Mas temos de olhar para dentro para 
sintonizar a frequência de quem somos, para reconhecer  
o nosso potencial e o campo de possibilidades subjacente à 
nossa realidade material externa.

Regra geral, só nos voltamos para dentro em momentos 
de crise ou dificuldade, ou por um golpe de sorte. No meu 
caso, foram os dois.

O meu golpe de sorte aconteceu numa noite de primavera 
em Los Angeles, em 1989, quando eu tinha 20 e poucos 
anos. Ia a caminho do que eu pensava ser um concerto de 
música. Imagine ‑se a minha surpresa quando cheguei ao 
«concerto» e descobri não o citarista indiano Ravi Shankar, 
mas o mestre espiritual Sri Sri Ravi Shankar. Naquela altura 
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da minha vida, não tinha o menor interesse em gurus ou 
espiritualidade, mas quando percebi o meu erro, já era tarde 
demais para sair sem fazer alarido. Por isso, decidi ficar, 
revirar os olhos e fazer juízos de valor em silêncio sobre 
as palavras do mestre durante a maior parte da conversa.  
Os seus comentários sobre a vida, o sucesso, a felicidade e a 
natureza da realidade podiam ser boas ideias, mas encarei ‑as 
como lamechices idealistas, de certa forma desligadas da vida 
real no planeta Terra. Mais adiante vou relatar toda a história 
desse primeiro encontro fortuito, mas por enquanto basta 
saber que, «contra os meus princípios», decidi participar 
num workshop organizado por Sri Sri no fim de semana 
seguinte.

Nesse workshop comecei a aprender a filosofia e as fer‑
ramentas da tradição védica indiana, nomeadamente uma 
prática de respiração que tinha origem nos tempos antigos. 
No segundo dia, aconteceu algo que presumo que possa ser 
descrito como uma experiência metafísica — algo que con‑
tinuo sem conseguir descrever. Embora as palavras fiquem 
aquém, o que posso dizer é que tive a experiência de quem 
sou muito para além de toda a identificação, fronteiras  
e limites. Por momentos, senti uma explosão de energia e 
consciência ilimitadas e um sentimento de amor e gratidão 
tão imenso que não pôde ser contido — um amor sem alvo 
específico, um amor que não tinha limites. Chorei por den‑
tro, mas sem tristeza.

Ou pelo menos pensei que era por dentro. Naquele 
momento, não percebi que tinha estado a chorar em voz 
alta durante a meditação com respiração. Pensei que tinha 
imaginado tudo aquilo! Pensei que estava a sonhar, mas 
com os olhos abertos. Foi tão vívido quanto isso. Quando 
finalmente abri os olhos, reparei que estavam todos sentados 
direitos; haviam partilhado as suas experiências uns com 
os outros e agora estavam todos a olhar para mim, e para  
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o meu rosto lavado em lágrimas. Enquanto olhava ao redor 
da sala, sinceramente não percebi se estava do lado de fora 
dos meus olhos a olhar para dentro ou se estava dentro do 
meu corpo, a olhar pelos meus olhos. Imagine estar numa 
sala onde toda a parede é uma janela, ao ponto de não saber‑
mos se estamos dentro ou fora — foi isso que senti. Tinha 
acabado de ter a experiência mais evidente de que sou uma 
energia cheia de um amor e uma consciência inimagináveis. 
Senti que podia estar em qualquer sítio em qualquer altura. 
Compreendi pela primeira vez que há algo que viaja mais 
depressa do que a luz — a minha mente. Sou eu! Somos 
nós. As nossas mentes, a nossa consciência, podem estar 
em qualquer sítio e em qualquer altura; simplesmente não 
vemos isso porque estamos concentrados no corpo. Naquele 
momento, tive a certeza: não sou apenas o meu corpo. Sou 
algo muito mais poderoso e indescritível que está alojado 
dentro e ao redor deste corpo.

Não tinha como explicar aquilo a mim mesma. O resul‑
tado da experiência — que eu pudesse explicar. Era uma 
sensação muito nítida de uma autocapacitação quase sobre‑
‑humana. Assim que vi esse poder e potencial mais profun‑
dos dentro de mim, todas as minhas crenças limitadoras 
ruíram. Desapareceram, sem mais nem menos. Mesmo sem 
estar consciente do que estava a acontecer, deixei de dizer 
que não posso, não quero, não faço isso, não sei se é possível.  
De repente, comecei a redefinir ‑me — e não com base nou‑
tro sistema de crenças. De repente, vi ‑me além de qualquer 
coisa que pudesse imaginar ou que já tivesse visto noutra 
pessoa. Admirei muitas pessoas que são modelos e líderes 
visionários, desde queridos amigos que sobreviveram durante 
anos em Auschwitz, até ao meu pai que tinha o espírito de 
um leão e superou as situações mais adversas na sua vida, 
e a pessoas como Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther 
King Jr., que viveram com um espírito retumbante que dizia 
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que tudo é possível. Naquele fim de semana, tive a sensação 
de que o que eles tinham, eu tenho em mim. De repente, 
tive confiança, clareza e uma noção de quem sou que estava 
além de qualquer coisa que pudesse ter imaginado.

Tenha em atenção que o meu cérebro de advogada ainda 
não estava interessado em nada metafísico. Por mais pode‑
rosa que a experiência tenha sido, parte de mim descartou ‑a 
como um estranho acaso. Mas o que foi interessante para 
mim foi o que aconteceu no trabalho no dia seguinte e nas 
semanas que se seguiram. A partir dessa segunda ‑feira,  
a minha eficiência disparou. Dossiês de casos que demora‑
vam quatro horas a analisar, processar e compilar, ficavam 
agora concluídos numa hora. Despachava 25 ficheiros sozi‑
nha no mesmo tempo que os meus colegas demoravam a 
despachar 10 ou 11. A tagarelice mental, o barulho na minha 
cabeça que sempre foram tão normais em mim, desapare‑
ceram. Estava tão concentrada que despachava um ficheiro 
sem sequer saber o que estava a fazer.

Mesmo assim, relutantemente, dei outro passo e inscrevi‑
‑me num retiro de silêncio de 10 dias por insistência do 
amigo que eu havia trazido para o curso. Não fui ao retiro a 
pensar que era sobre espiritualidade. A principal motivação 
foram os meus novos elevados índices de produtividade e o 
facto de imaginar quão mais eficiente me tornaria se fizesse 
o trabalho durante 10 dias inteiros. No entanto, se participei 
no curso com esse objetivo, no fundo ainda estava a tentar 
perceber o que queria. Estava aterrada com a noção de casa‑
mento com base no que vira dos casamentos tradicionais 
na Índia, com papéis fixos de marido e mulher, juntamente 
com a taxa de divórcios que conhecia da América. O meu 
pai continuava a ligar ‑me para o escritório todas as semanas 
com uma nova proposta de casamento, mas eu continuava 
a resistir. Quero concentrar ‑me na minha carreira e não ter 
filhos? Não obtive boas respostas para estas perguntas.
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Lembro ‑me de ir a uma livraria popular em Los Angeles 
chamada The Bodhi Tree e de ver uma parede coberta de 
santos e sábios. Pus ‑me a imaginar se veria a vida de maneira 
diferente se tivesse sido contemporânea de uma dessas pessoas. 
Mas tinha a certeza de que aquelas histórias de mestres 
iogues eram apenas histórias fictícias de tempos imaginários 
passados, como a arca de Noé ou a multiplicação dos pães 
e dos peixes. Nunca pensei que fosse possível ser autoatua‑
lizado neste planeta.

Por aqui já percebe o meu estado de espírito quando 
embarquei naquele retiro de silêncio e, de repente, tive uma 
das tomadas de consciência mais violentas da minha vida. 
Com a experiência do primeiro workshop, ao fim de três ou 
quatro dias, eu já havia descoberto um mundo totalmente 
novo que era muito maior do que qualquer coisa que pudesse 
ver ou compreender. Tive uma tomada de consciência que 
ecoou pela minha cabeça como um altifalante: a realidade —  
o mundo que vejo, toco, sinto e experiencio diante de mim — não 
passa da perceção interna que tenho dele. Vi que cada um de nós 
se move dentro da sua própria realidade. Num certo sentido, 
isto tornou a realidade menos real. O que ouvi no silêncio 
foi que tudo o que estava a acontecer à minha volta — por 
mais fixo e determinado que parecesse — era um reflexo 
do que estava a acontecer dentro da minha própria mente. 
Foi a minha mente, mais do que qualquer outra coisa, que 
determinou como e o que vivi na minha vida.

Foi naquele momento que iniciei o meu percurso interior, 
mas não foi pacífico. Esse percurso obrigou ‑me a lutar com 
unhas e dentes para me libertar dos sistemas de crenças con‑
dicionantes e limitadores da minha mente. Os sábios dizem 
que temos de «parar» para descobrir, fazer e ser grande. Bem, 
garanto ‑lhe que não tem sido fácil parar, tendo em conta que 
o hemisfério esquerdo do meu cérebro é tão ativo. A minha 
mente racional e cética de advogada colocou obstáculos a 
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cada passo que dei no meu percurso espiritual, visto que 
fui pressionada a ultrapassar os limites da menina indiana 
pragmática, orientada para a realização e focada nos resulta‑
dos, que os meus pais me ensinaram a ser. Fui muito bem 
ensinada pelos meus pais a ser bem ‑sucedida no mundo 
exterior. Esses ensinamentos ajudaram ‑me e continuam a 
servir ‑me muito bem. Mas o que acelerou o meu sucesso, 
alegria profunda e noção de significado da minha vida foi 
adotar um novo conjunto de ferramentas, perspetiva e sabe‑
doria que me ajudasse a navegar no meu mundo interior.

Voltando a desafiar os meus pais, de repente, decidi aban‑
donar a minha carreira em Direito — e «de repente» é a 
expressão certa. Após o retiro de silêncio, quando Sri Sri me 
convidou para me juntar a ele na Índia, planeei passar lá seis 
semanas como uma espécie de «pausa» antes de entrar na 
casa dos 30 e ficar sobrecarregada com todas as responsabili‑
dades da vida adulta. Bem, as seis semanas transformaram ‑se 
em cinco anos a estudar e a ensinar meditação, respiração 
e filosofia védica na Índia. Os meus pais pensaram que eu 
tinha enlouquecido. Fizeste o quê?! Abandonaste a tua profissão? 
Isso é de loucos! E ainda por cima decidi ir para a Índia! Eles 
tinham trocado a Índia pela América, e agora eu ia voltar para 
uma aldeia podunk qualquer para ficar sentada em silêncio e 
não fazer nada o dia todo. Era assim que eles viam as coisas.

Ao longo dos anos que se seguiram, lancei e desenvolvi 
a organização de Sri Sri, The Art of Living, uma fundação 
dedicada a partilhar a sabedoria e as técnicas da tradição védica 
para ajudar as pessoas a viverem vidas mais felizes, mais bem‑
‑sucedidas e mais pacíficas. Estabeleci uma infraestrutura que 
permitiu a abertura, em rápida sucessão, de vários centros 
The Art of Living em todo o mundo, o que proporcionou um 
crescimento significativo da organização. Da Índia, passei por 
Hong Kong, Japão, América do Sul, Europa, EUA e Canadá, 
abrindo cada vez mais centros novos, estudando a tradição 
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védica e organizando eventos. Assim que estabelecia um 
centro, passava para a cidade ou país seguintes, para o novo 
centro seguinte. Os anos passaram a correr em viagens por 
mais de 35 países, a divulgar ensinamentos védicos, a abrir 
centenas de centros de meditação e a influenciar a vida de 
milhares de pessoas, sempre com aquela vozinha dos meus 
pais num recanto da minha mente, que dizia: quem diabos 
é que faz isso, seguir um guru desconhecido e abrir centros para 
ele em todo o mundo? E sendo uma mulher solteira?

Havia um poder maior que impulsionava tudo aquilo,  
e eu estava ligada a ele. A minha energia pulsava e vibrava a  
uma frequência que eu nunca havia sentido. O meu rádio 
estava sintonizado. Encontraria a pessoa certa, e o que tivesse 
de acontecer acabaria por acontecer. Sem a ajuda de um coor‑
denador de eventos, sem marketing e sem recursos, eu orga‑
nizava e lecionava três formações por dia, cada uma com mais 
de 300 pessoas na plateia. Em poucos anos, uma organização 
startup chamada The Art of Living expandiu ‑se a partir da 
Índia e tornou ‑se uma operação global que atendia cente‑
nas de milhares de pessoas de todas as idades e de todos os 
quadrantes da vida. Tornei ‑me a formadora dos formadores,  
e desenvolvi e liderei programas mais direcionados sobre 
cultura corporativa, liderança, parentalidade consciente, rela‑
ções e outras formações avançadas pensadas para expandir o 
potencial e o poder humanos. Atualmente, a pequena startup 
que conheci está presente em mais de 150 países, com dezenas 
de milhares de professores em todo o mundo.

É ‑me difícil quantificar como tudo isto aconteceu. A Art 
of Living começou com um guru desconhecido e quatro 
professores. Tive a sorte de pertencer a esses quatro. Agora, 
temos 50 mil professores só na Índia. Atualmente, Sri Sri, 
que só era conhecido por um punhado de pessoas no seu 
país de origem, é adorado e aclamado internacionalmente 
por milhões de pessoas — não apenas como mestre de ioga, 
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mas também como humanitário. Tornou ‑se um embaixador 
da paz em todo o mundo, trabalhando com chefes de Estado 
e ajudando inclusivamente nas negociações de paz em países 
como o Sri Lanka, o Paquistão e a Colômbia.

Para que isso acontecesse, tive de ultrapassar continua‑
mente os limites do meu próprio pensamento. No princí‑
pio, nunca me ocorreu que a Art of Living se tornasse uma 
enorme operação a nível global que viria a ter impacto não 
apenas na vida interior das pessoas, mas também ao nível 
exterior, através de programas de impacto social em áreas 
como a reabilitação de reclusos (IAHV Prison Program), 
capacitação de jovens carenciados (YES! for Schools), rea‑
bilitação de stress pós ‑traumático para veteranos de guerra 
(Projeto Welcome Home Troops), assistência humanitária 
em situações de catástrofe e trauma e apoio no terreno no 
fornecimento de alimentos, vestuário, água potável e eletri‑
cidade. A lista continua: plantação de mais de um milhão 
de árvores para combater as alterações climáticas, apoio 
à capacitação das mulheres e muito mais. A organização 
está hoje muito longe da pequenez da minha noção de um 
guru e dos seus discípulos sentados numa cabana de palha 
algures nas montanhas. É uma organização que tem tido 
um enorme impacto social a todos os níveis, que assenta 
a espiritualidade e a sua missão na criação de um mundo 
livre de stress e violência.

«Força vital» ou «energia vital» é a energia  
fundamental que existe dentro de nós e à  

nossa volta e que nos dá vida e sustenta as 
nossas vidas. Quando tiramos partido dessa 

fonte, conferimos mais energia — mais  
vida — a tudo aquilo em que tocamos.
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Porém, não era só eu que fazia tudo isto acontecer. Estava 
em sintonia com a energia da própria vida, que guiava todos 
os meus passos na criação de uma vida para além de tudo 
aquilo que alguma vez tivesse imaginado para mim. Pode 
parecer um pouco fantasioso, e talvez até um pouco lame‑
chas, mas eu nunca deixei de ser uma pessoa pragmática. 
Continuo a traduzir esta ligação que estou a descrever numa 
forma de me sentir mais viva, entusiasta e produtiva. Esta 
força da vida com que me sintonizei no workshop de Sri Sri 
era a mesma que me ajudava a processar os meus dossiês 
de casos mais rapidamente. Era a mesma energia que me 
deixava mais feliz, mais vibrante, mais entusiasta e animada 
na minha vida quotidiana. Reduzia os meus níveis de stress 
e deixava ‑me mais consciente e alerta. Tudo o que eu queria 
provinha da mesma fonte. Esta força de que falo é aquilo a 
que a tradição védica chama «força vital» ou «energia vital». 
É a energia fundamental que existe dentro de nós e à nossa 
volta e que nos dá vida e sustenta as nossas vidas. Quando 
tiramos partido dessa fonte, conferimos mais energia — 
mais vida — a tudo aquilo em que tocamos. É uma força 
extremamente poderosa que está por trás de todas as nossas 
funções físicas e mentais.

A sua caminhada através do livro

O meu grande despertar em 1989 ensinou ‑me que, ao pro‑
curarmos as respostas fora de nós mesmos, esquecemos que 
a causa e a solução do que estamos a viver estão dentro de 
nós. Procuramos constantemente regular a nossa paisagem 
interior de pensamentos, emoções, mente e perceção, gerindo 
as coisas e as pessoas ao nosso redor. Procuramos razões, 
causa e efeito em coisas, situações e terceiros. Olhando 
através dos nossos próprios olhos, através da lente do nosso 
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próprio condicionamento, nunca pensamos que talvez este‑
jamos a criar os resultados que surgem no mundo que nos 
rodeia. Nunca paramos para perguntar se as limitações que 
vivemos provêm afinal de dentro e não de fora.

Quando reconhecemos esta possibilidade, somos obriga‑
dos a assumir a responsabilidade pela maneira como criamos 
a nossa própria realidade. Pode ser uma verdade dolorosa 
de se enfrentar, mas ela revela um grande segredo: pode‑
mos influenciar a natureza da nossa realidade e resultados, 
alterando a maneira como vemos com os nossos próprios 
olhos. Podemos mudar o «eu» condicionado, que tem a sua 
existência baseada nas noções adquiridas de outras pessoas 
relativas à realidade, verdade, certo e errado, do que deve 
ser e do que não deve ser. Podemos ultrapassar os limites 
das nossas próprias crenças e padrões de pensamento, de 
modo a absorver esta força maior da vida que visa apenas 
apoiar ‑nos e elevar ‑nos.

Este livro está repleto de ferramentas simples e práticas, 
concebidas para fazer desvanecer o «eu» condicionado, 
aquilo que designo por «icebergue da mente», de modo a 
poder explorar a força maior da vida que tem dentro de si. 
É um caminho prático para a fonte ilimitada de energia e 
inteligência que existe além da mente pensante e racional.  
É uma maneira de fazer um desvio do seu caminho, de 
«parar», de modo a permitir que grandes coisas possam 
acontecer na sua vida — para que possa tirar partido da 
energia da vida que está dentro de si, de modo a recriar a 
sua vida, a sua realidade, o seu próprio Ser.

O que quero eu dizer com este Ser maiúsculo? Refiro ‑me 
à parte de si que é ilimitada, que é puro potencial. A tradição 
védica diz ‑nos que esse Ser tem três qualidades: energia 
ilimitada, inteligência ou conhecimento ilimitados e o po‑
tencial ilimitado daquilo a que podemos chamar «amor», 
«conexão» ou «sentimento de pertença». Descreve estas três 
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qualidades através da palavra satchitananda, «existência, 
consciência, bem ‑aventurança». Foi a experiência que eu tive 
de existir além do meu corpo, dos meus pensamentos, das 
minhas emoções, do meu próprio catálogo de recordações 
e experiências de vida. Aquilo que sintonizei durante essa 
experiência foi esse Ser maiúsculo: o aspeto sub ‑subatómico 
de quem sou, abaixo até mesmo do nível quântico da minha 
própria identidade.

Por mais poderosa que tenha sido a experiência, a minha 
mente racional não pôde deixar de a descartar como se fosse 
uma espécie de acaso momentâneo estranho. Mas quando 
comecei a ver essa mesma experiência do Ser acontecer 
com milhares de pessoas, tornou ‑se impossível negar o seu 
poder. Vi ‑a acontecer a pessoas de todos os quadrantes da 
vida na América, na Alemanha, na Índia, na América do Sul 
e em todo o mundo. É inegável que somos muito mais do 
que aquilo que é mensurável — mas, para percebermos e 
vivermos a nossa natureza ilimitada, precisamos de explorar 
as maneiras pelas quais nos tornámos limitados pelo nosso 
próprio pensamento.

Para aceder ao potencial mais profundo que está no seu 
âmago — e criar qualquer tipo de mudança real na sua vida 
— não basta pensar sobre isso a um nível mental superficial, 
como um conceito intelectual. Primeiro, deve apagar o disco 
rígido antigo e com backups que é a sua mente. Precisa de 
abrir espaço na memória. Tem de criar uma pequena fissura 
no icebergue, por onde o mar possa fluir. Se der um mergulho 
no oceano de consciência que circunda o icebergue, ele vai 
ajudá ‑lo sobremaneira a flutuar. As ferramentas deste livro 
foram concebidas para criar não apenas fissuras no icebergue, 
mas uma fenda do tamanho do Grand Canyon. Mesmo usando 
apenas uma ou duas das ferramentas, já estará a transformar 
a maneira como pensa, sente e age. Encontrará uma forma de 
controlar a sua paisagem interior de pensamentos, emoções 
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e sensações. Saberá o que significa viver com menos stress, 
mais eficiência e mais facilidade. Viverá o momento presente, 
deixando para trás o passado. Otimizará o seu desempenho, 
tornando ‑se mais consciente e ligado a si mesmo e às pessoas 
à sua volta. Ao aprender a gerir melhor a sua própria mente, 
preservará e potenciará a sua energia e, à medida que a sua 
energia aumentar, a sua mente será elevada de forma natural 
e impercetível. É um ciclo virtuoso que exploraremos em 
profundidade neste livro.

Não estamos a falar de autoajuda ou autoaperfeiçoamento. 
Trata ‑se de um processo de autorrealização. Não estamos a 
tentar melhorar, porque já somos perfeitos. Estamos apenas 
a restabelecer a ligação a quem realmente somos, retirando 
as camadas de condicionamento que obscurecem a perfeição 
que existe no nosso cerne. O primeiro passo para viver com 
base na nossa essência, na nossa consciência inata, passa 
por ter consciência daquilo que a turva e atrapalha.

Não estamos a tentar melhorar,  
porque já somos perfeitos. Estamos  

apenas a restabelecer a ligação a quem  
realmente somos, retirando as camadas  

de condicionamento que obscurecem  
a perfeição que existe no nosso cerne.

Começamos na Parte I, «Ative o Seu Poder», com uma 
tomada de consciência daquilo a que chamamos «força 
vital», a energia da vida que existe dentro de nós e à nossa 
volta. Vai descobrir que essa energia é diferente do conceito 
de energia que nos foi incutido e perceber a importância de 
recarregar as suas próprias baterias internas. Na Parte II, 
«Esgotamento Cerebral», analisaremos aquilo que mais 
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consome energia no nosso sistema — a máquina chamada 
«mente» — e examinaremos atentamente a forma como o 
funcionamento da nossa máquina mental está a esgotar as 
baterias e a reduzir o nosso potencial.

Na Parte III, «Reiniciar e Recarregar», aprenderá a recupe‑
rar a sua vitalidade com recurso a um conjunto de ferra‑
mentas ancestrais simples e eficazes, de modo a preservar 
e recarregar a bateria da sua força vital inata. Estas técnicas 
foram transmitidas ao longo de milhares de anos e visam 
ajudar ‑nos a explorar a nossa própria fonte de energia, afim 
de nos elevar em todos os níveis: físico, mental, emocional, 
criativo e espiritual. Trata ‑se não só de aumentar a nossa 
energia e de nos tornarmos mais eficientes em tudo o que 
fazemos, mas de aceitar o nosso verdadeiro poder como 
cocriadores, trabalhando com a energia da própria vida, 
de modo a manifestarmos os nossos desejos a um nível 
material. Quando nos alinhamos com o fluxo da vida, come‑
çamos a organizar e reorganizar as partículas de matéria 
ao nosso redor com base nas nossas próprias intenções. 
As práticas materializadas de yama e niyama descritas no 
Capítulo 9 criarão a força motriz que alimenta as intenções 
que procuramos manifestar. Essas práticas materializadas 
ajudam ‑nos a abrir os nossos corações e a agir com emoção 
e concentração otimizadas, fortalecendo a nossa intenção e  
proporcionando a força necessária para reconfigurar a nossa 
realidade.

Em posse dessas ferramentas, estamos prontos para ir 
ainda mais longe. Na Parte IV, «Atualize o Seu Sistema 
Operativo», exploraremos as duas principais mentalidades 
pelas quais passamos a maior parte das nossas vidas e que 
são responsáveis por toda a nossa infelicidade. Vamos apren‑
der a mudar e a transformar essas mentalidades através 
do poder da nossa consciência, de modo a reencaminhar a 
mente para o seu estado mais expansivo e elevado: a mente 
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de um principiante que vive no fluxo do momento presente. 
Na Parte V, «A Mente Grande», chegaremos ao âmago: cons‑
ciência, ou aquilo que o Vedanta designa por satchitananda. 
Energia e consciência são dois lados de uma mesma moeda 
na tradição védica. Ao potenciarmos a nossa energia inata, 
estamos também a expandir a nossa consciência. E à medida 
que a nossa consciência se expande, encontramos aquilo que 
procuramos realmente na vida: sentirmo ‑nos em sintonia 
com o todo, fazermos parte de algo maior.

Fico grato por se juntar a mim nesta caminhada do Ser 
que tem sido a minha missão nos últimos 30 anos. Para ser 
bem ‑sucedido, basta ter uma mente aberta e um coração 
aberto. Espere o inesperado. A autorreflexão profunda é um 
elemento essencial desse processo; portanto, despenda algum 
tempo e permita ‑se ter espaço para digerir estas ideias e ver 
como elas se aplicam à sua vida. Esteja disposto a mudar 
completamente a maneira como se vê à medida que a sua 
consciência começa a transformar ‑se e, obviamente, lembre‑
‑se de que tudo o que precisa já está dentro de si. Não está 
a corrigir uma parte de si mesmo ou a introduzir algo que 
não exista já. Está simplesmente a restabelecer a ligação ao 
poder e ao potencial ilimitados que lhe são inatos.
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CAPÍTULO 1

Energia É Vida

Muito antes de eu ter começado o meu estudo do mundo 
interior, um momento extremo no início da minha 

carreira jurídica tornou ‑se um ponto crucial na minha ca‑
minhada do Ser. Quando tinha uns 24 anos, fiz uma visita 
de estudo ao gabinete do médico ‑legista, como forma de 
me preparar melhor para lidar com julgamentos de casos 
de homicídio. Nunca tinha visitado uma morgue e che‑
guei lá sem nenhuma expetativa. Quando fui conduzida 
pelas escadas, reparei naquilo que me pareceram muitos 
cadáveres cobertos dos meus dois lados. Não dei grande 
importância. A seguir, entrei numa sala que tinha, ao 
centro, uma mesa sobre a qual estava o corpo de uma mu‑
lher que estaria grávida de oito ou nove meses. O médico‑
‑legista iniciou a autópsia com uma convencional incisão 
em Y. Enquanto ele cortava, examinava e media cada órgão, 
a perplexidade tomou conta de mim. Aquela mulher pa‑
recia estar a dormir.

A certa altura, o médico ‑legista retirou o útero da mulher 
e cortou ‑o para remover o corpo de um bebé. Puxou ‑o por 
uma das pernas e colocou ‑o sobre uma balança, dizendo em 
voz alta: «Três quilos e 300 gramas». O meu cérebro entrou 
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em curto ‑circuito. Porque está ele a agarrar assim no bebé?  
O que se passa com esta mulher?

A causa da morte fora uma bala que fizera ricochete e 
a atingira no coração, alojando ‑se em seguida no coração 
do bebé. Parte de mim sabia que ela estava morta, assim 
como o bebé, mas o meu cérebro recusava ‑se a registar a 
sua morte. Ela parecia uma mulher grávida como qualquer 
outra. Senti ‑me desligada da realidade de que ela não estava 
viva. Nessa altura, a minha mente começou a processar uma 
série de questões sobre a diferença entre vida e morte — 
não de uma forma esotérica, mas ao nível prático, sobre o 
que significa realmente estar vivo, ter vida. Todos os órgãos 
daquela mulher e do seu bebé estavam saudáveis, mas ela 
não estava viva. Aos meus olhos, ela parecia estar a dormir, 
mas estava claramente desprovida de todo e qualquer nível 
de movimento, consciência ou vitalidade. Não pude deixar 
de me perguntar: o que nos torna vivos? Qual é a diferença 
entre estar vivo e apenas existir?

E não pude deixar de fazer incidir essa mesma pergunta 
sobre mim. O que estou eu a fazer com a minha vida? Será 
que vivo perfeitamente desperta ou estarei de alguma forma a 
dormir? Pensei em como aquela mulher teria vivido a sua 
vida antes de a perder. Pensei: será que ela viveu realmente ou 
será que se limitou a existir? Até que ponto estava realmente viva 
enquanto era viva? Quão viva estou eu enquanto vou levando 
a minha vida?

Antes de prosseguirmos, gostaria que o leitor fizesse a 
si mesmo esta pergunta: neste momento, até que ponto me 
sinto vivo? Salta da cama cheio de vida e entusiasmo por 
ver a pessoa que tem ao seu lado, sentindo o desafio do dia 
que começa e grato por estar neste planeta que descreve 
a sua órbita no espaço, ou arrasta ‑se para fora da cama já 
stressado por começar um novo dia? A forma como res‑
ponde a estas perguntas é uma medida direta da qualidade 
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não só da sua vida externa, como também da vida que tem 
dentro de si.

Combustível para a Vida

A experiência no gabinete do médico ‑legista desencadeou 
inesperadamente uma profunda linha de investigação sobre 
o que realmente significava para mim estar viva. Eu tinha 
«tudo» na minha vida, mas de alguma forma senti que me 
faltava algo. Na altura, não me ocorreu, mas a qualidade da 
nossa vida interior, o que se passa na nossa mente, está direta‑
mente relacionado com o nosso nível de energia. Eu não tinha 
percebido que essa energia que nos mantém vivos e animados 
— aquilo a que as tradições antigas chamam «energia vital», 
ou força vital — é uma força fundamental a que todos pode‑
mos facilmente aceder. É uma equação simples: quanto mais 
energia tem, mais vivo está. Energia é vida, e vida é energia! 
Quanto mais energia tem, mais positivo e expansivo será o 
seu estado de espírito e mais o leitor prosperará.

Vou contar ‑lhe um grande segredo: tudo é energia. Sabemo‑
‑lo graças à física moderna e, muito antes disso, graças à 
sabedoria dos antigos. Os seres humanos — na verdade, 
todos os seres vivos — são constituídos por unidades físicas 
de energia eletromagnética. As suas membranas celulares 
foram concebidas para serem condutoras de eletricidade. 
O seu coração e o seu cérebro são sistemas elétricos, e os 
médicos podem medir a sua atividade de ondas através de 
máquinas de eletrocardiogramas e eletroencefalogramas.  
No plano mais lato, é a energia eletromagnética que deter‑
mina os movimentos das estrelas e dos planetas. No plano 
mais microscópico, as partículas mais ínfimas, os átomos, 
são compostas por protões e eletrões que possuem uma 
carga energética positiva ou negativa.
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Se parar um momento para refletir sobre isso, verá que 
a energia fornece o combustível para tudo na vida, desde 
as plantas e os animais aos iPhones, lâmpadas e ao corpo 
humano. É óbvio que tudo o que fazemos requer energia, 
desde piscar os olhos até andar, conversar, pensar, digerir 
alimentos ou ter um pensamento criativo. Necessitamos de 
energia para funcionar a todos os níveis do nosso ser: físico, 
mental, emocional, espiritual e sexual. Quanto mais otimi‑
zado quiser que cada nível seja, mais combustível vital será 
necessário. Mas na maioria das vezes, nunca paramos para 
pensar na ligação entre essa energia da vida e a qualidade 
das nossas vidas. Pode parecer óbvio, mas nunca ninguém 
nos ensinou, nem em casa nem na escola, a maximizar o 
nosso desempenho e qualidade de vida, tirando partido dela.

A energia é o combustível que alimenta não apenas os 
nossos corpos, mas também as nossas mentes e emoções. 
Nós vibramos com ela. Projetamo ‑la nas nossas palavras, 
ações, pensamentos, aparência e sentimentos. Esta energia 
da vida, esta força vital, é a própria vitalidade. Prosperamos 
na medida em que estamos ligados a ela e tiramos partido 
dela — prosperar no sentido de crescer, florescer, medrar e 
evoluir. Fenecemos, tornamo ‑nos mais fracos, ineficazes e 
bloqueados na medida em que permitimos que ela se esgote.

Convenhamos: quando se sente cansado e esgotado, 
quando não tem energia para sair da cama ou se sente sobre‑
carregado pelas exigências do seu dia, não importa o que se 
passa na sua vida — o copo vai parecer sempre meio vazio. 
Não se sentirá plenamente vivo e vibrante. O seu corpo, o seu 
cérebro e a sua mente não funcionarão nem perto dos 100%.

Fazemos muitas coisas para nos melhorarmos e às nossas 
vidas. Vamos à escola, arranjamos o emprego certo, traba‑
lhamos com afinco, lemos livros de autoajuda, assistimos 
a workshops e seminários, estudamos práticas espirituais, 
fazemos terapia, fazemos experiências com as dietas e os 
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exercícios mais em voga e escarafunchamos a nossa mente 
e o nosso corpo com o pretexto do «biohacking». Mas nunca 
pensamos em tirar partido daquilo que é a fonte do nosso 
corpo, da nossa mente e da própria vida.

O problema que frequentemente encontramos nos nossos 
esforços de autoaperfeiçoamento é o facto de, para fazermos 
mudanças em qualquer aspeto da nossa vida, ser neces‑
sária uma certa quantidade de energia. Quanto maior a 
mudança que deseja implementar, mais energia será neces‑
sária! Mudar seja o que for — dieta, hábitos de exercício, 
atitude, estado de espírito ou carreira — exige resiliência, 
perseverança, empenho, iniciativa e resistência. Todas estas 
palavras são apenas descrições de um estado que podemos 
caraterizar como totalmente carregado de energia. Se não 
temos energia, não temos nenhuma destas qualidades. Em 
vez disso, quando temos pouca energia, usamos palavras 
como bloqueado, desmotivado, improdutivo, ineficaz, hesitante, 
esgotado e sobrecarregado. Não temos energia para superar as 
nossas antigas formas de pensar e agir, por isso o cérebro 
continua a cair naquilo que é fácil e confortável. No fundo, 
o que quero dizer é que as qualidades positivas e os estados 
mentais positivos que sempre o ajudaram na sua vida estão 
ligados a um estado de elevada força vital, ao passo que as 
qualidades negativas que lhe causaram dificuldades estão 
ligadas a um estado de reduzida força vital.

O nosso complexo corpo ‑mente é, basicamente, uma 
bateria recarregável. Tomamos isso como garantido e não 
aprendemos a usá ‑lo para melhorar as nossas vidas. Recar‑
re gamo ‑nos das formas óbvias — através de comida, sono 
e exercício e, artificialmente, através do uso de estimulan‑
tes — mas nunca aprendemos a aumentar o acesso à fonte 
ilimitada de energia que nos mantém vivos. Vamos exami‑
nar mais de perto o papel fundamental que essa força vital 
desempenha em todos os níveis de quem somos.
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