


PODERÃO CINCO ANTIGOS 
RITOS TIBETANOS REALMENTE 

FAZÊ ‑LO SENTIR ‑SE ANOS 
MAIS JOVEM? 
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Eis o que dizem os leitores:

[Na altura em que atingiu a idade da reforma, o Dr. Joilette era «um 
destroço obeso de cabelos grisalhos, envelhecido antes do tempo». 
Curvava ‑se para a frente e era incapaz de virar a cabeça devido a uma 
lesão no pescoço antiga. Desde que começou os Cinco Ritos, relata:] 
«Perdi nove quilos, tenho mais energia e sinto -me mais desperto. 
O meu cabelo está castanho -escuro e mais espesso, apenas com 
alguns fios brancos nas têmporas. Recuperei todos os movimen-
tos do meu pescoço, sem dores, e ando direito. Caminho com 
um passo leve e saltitante. Todos os meus desejos sexuais e as 
minhas capacidades voltaram ao normal. Não consigo explicar 
isto em termos médicos ou científicos, no entanto, sei que o 
que me aconteceu é absolutamente verdade. As pessoas que já  
não me viam há anos estão atónitas.»

Russel Joilette, Médico, Hartford, Kentucky 

«A minha força muscular melhorou, os meus ombros estão mais 
direitos e os meus músculos abdominais estão mais firmes. Ao fim 
de seis meses, os cabelos grisalhos da minha nuca começaram a 
voltar ao seu castanho -escuro original. Consegui que o meu filho, 
que está na faculdade de medicina, começasse também a praticar 
os Cinco Ritos.»

Robert Cope, Médico, Scottsdale, Arizona
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«Ao princípio estava cético, mas ao fim de três meses pude ver 
os músculos a aparecerem no meu corpo outrora flácido, e o meu 
peso baixou dos 79 para os 72,5, onde se tem mantido. A minha 
mulher, que estava abaixo do peso, ganhou 3,6 quilos e sente -se  
ótima.»

B. S. Mell, Médico, Jackson, Los Angeles

«Recomendei o seu livro a diversos pacientes que mais tarde 
regressaram com excelentes notícias. Por isso, eu próprio come-
cei a seguir os Cinco Ritos há três semanas. Ao fim de uns nove 
dias, senti um grande aumento na força e na resistência. Tornei-
-me capaz de subir escadas com volumes pesados sem qualquer 
esforço. Um nutricionista que conheci recentemente disse -me 
que praticava os Cinco Ritos há quatro meses e que se tornou 
muito mais forte, apesar de ser atleta há anos e de levantar pesos 
regularmente. Os amigos dele disseram -me que o seu aspeto se 
tornara mais jovem.»

Stanley Bass, Médico Quiroprático, Brooklyn,  

Nova Iorque

«Ao fim de uma semana, notei uma alteração evidente na minha 
saúde e no meu aspeto. Agora pareço dez anos mais novo e quase 
nunca tenho dores ou achaques, apesar de praticar exercícios 
físicos rigorosos. Recomendei o livro aos meus clientes e ele 
curou -lhes artrites, problemas nas articulações, dores crónicas, 
problemas de peso e creio que uma série de problemas emocio-
nais e mentais.»

Jerry Larkin, Albany, Califórnia

«Antes de ler o seu livro, apesar de ter apenas 19 anos, sentia -me 
com 43. Ao fim de apenas algumas semanas, notei uma grande 
diferença. Tinha mais energia, perdera peso e estava mais ativo. 
Sentia -me vivo. Não me sentia com 43 anos nem tão pouco com 
19. Sentia -me como um miúdo hiperativo de 10 anos. Só precisava 
de cinco horas de sono por noite, em vez das dez habituais.»

Rob Hadley, Kings Mountain, Carolina do Norte
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PRIMEIRA PARTE

Todos desejam ter uma vida longa,  
mas ninguém quer chegar a velho.

Jonathan Swift
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Numa tarde, há alguns anos, estava sentado no 
parque a ler o jornal vespertino quando um cava‑

lheiro idoso se aproximou e se sentou ao meu lado. 
Aparentando estar nos seus 60 e muitos, o seu cabelo 
grisalho começava a rarear, tinha os ombros descaídos 
e curvava ‑se sobre uma bengala ao caminhar. Mal sabia 
eu que a partir daquele momento todo o curso da minha 
vida iria mudar.

Não demorou muito até estarmos os dois envolvi‑
dos numa conversa fascinante. Fiquei a saber que o 
velhote era um oficial reformado do exército britânico 
que também tinha prestado serviço no corpo diplomá‑
tico da Coroa. Em resultado disto, tinha virtualmente 
passado uma vez ou mais por todos os cantos do globo.  
E o Coronel Bradford, como lhe irei chamar — apesar 
de não ser o seu nome verdadeiro — deixou ‑me enfeiti‑
çado com as histórias altamente interessantes das suas 
aventuras. Quando nos separámos combinámos voltar  
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a encontrar ‑nos e, em pouco tempo, tínhamos desenvol‑
vido uma grande amizade. Era frequente juntarmo ‑nos 
na casa dele ou na minha para discussões e conversas 
que duravam até às tantas da noite.

Numa dessas ocasiões, tornou ‑se claro, para mim, 
que havia alguma coisa importante de que o Coronel 
Bradford queria falar, mas por alguma razão estava 
relutante em fazê ‑lo. Tentei deixá ‑lo à vontade, com 
tato, assegurando ‑lhe que, se me quisesse contar o que 
guardava na sua mente, eu iria manter segredo abso‑
luto. Ao princípio devagar, e depois com uma confiança 
crescente, ele começou a falar.

Enquanto estivera colocado na Índia, havia alguns 
anos, o Coronel Bradford entrava em contacto, de tem‑
pos a tempos, com nativos de passagem que vinham 
de remotas regiões do interior, e ouvira muitas histó‑
rias fascinantes sobre as suas vidas e costumes. Uma 
história estranha que cativou particularmente o seu 
interesse foi ‑lhe repetida uma série de vezes, sempre 
por nativos de um determinado distrito. Os que vinham 
de outras regiões pareciam nunca ter ouvido falar  
daquilo.

Dizia respeito a um grupo de lamas, ou clérigos tibeta‑
nos, que, de acordo com a história, tinham descoberto o 
segredo da eterna juventude. Durante milhares de anos, 
este extraordinário conhecimento tinha ido passando 
entre os membros daquela seita em particular. Apesar 
de não fazerem nenhum esforço para esconder nada, os 
lamas estavam completamente afastados do mundo exte‑
rior por vastas cordilheiras montanhosas despovoadas. 
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O seu conhecimento manteve ‑se um segredo conhecido 
apenas por eles.

Este mosteiro e a sua fonte da juventude tinham ‑se 
tornado numa espécie de lenda para os nativos que 
falavam do assunto. Contavam histórias de velhos que 
misteriosamente recuperavam a saúde, a força e o vigor, 
depois de descobrirem o mosteiro e de lá entrarem. Mas 
ninguém parecia saber a localização exata deste lugar 
estranho e maravilhoso.

Tal como muitos outros homens, o Coronel Bradford 
tinha ‑se tornado um velho aos 40 anos, e desde então não 
se estava a tornar mais jovem. Quanto mais ouvia falar 
desta milagrosa fonte da juventude, mais se convencia 
de que aquele lugar existia realmente. Começou a reu‑
nir informação a respeito de direções, das caraterísticas 
da região, do clima e de outros dados que o poderiam 
ajudar a localizar o sítio. E assim que a sua investigação 
começou, o coronel foi ficando cada vez mais obcecado 
pelo desejo de encontrar esta fonte da juventude.

O desejo, segundo me disse, tinha ‑se tornado tão 
irresistível que ele decidira regressar à Índia e procurar 
a sério este retiro e o seu segredo da juventude eterna. 
E o Coronel Bradford perguntou ‑me se me juntaria a 
ele nessa busca.

Normalmente, eu seria o primeiro a ficar cético a 
respeito de uma história tão improvável. Mas o coronel 
estava a ser completamente sincero. E quanto mais me 
falava desta fonte da juventude, mais eu me convencia 
de que podia ser verdade. Durante algum tempo, fiquei 
tentado a juntar ‑me à busca do coronel. Mas quando 
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comecei a tomar em consideração as questões práticas, 
acabei por ficar do lado da razão e decidi não ir.

Assim que o coronel partiu, comecei a duvidar se teria 
tomado a decisão certa. Para me tranquilizar, argumentei 
que talvez fosse uma loucura querer vencer o envelheci‑
mento. Talvez nos devêssemos resignar simplesmente 
a envelhecer graciosamente e não pedirmos mais à vida 
do que aquilo que os outros esperam.

No entanto, no fundo da minha mente, aquela possi‑
bilidade obcecante permanecia: uma fonte de juventude. 
Que ideia excitante! Para seu bem, esperei que o coronel 
conseguisse encontrá ‑la.

Os anos passaram e, na azáfama das questões quotidia‑
nas, o Coronel Bradford e o seu Shangri ‑La foram ‑se 
esfumando na minha memória. Foi então que, uma 
noite, ao regressar ao meu apartamento, encontrei 
uma carta com a letra do coronel. Abri ‑a rapidamente 
e li uma mensagem que parecia ter sido escrita em 
alegre antecipação. O coronel dizia que, apesar de con‑
tratempos e de contrariedades frustrantes, acreditava 
que estava de facto prestes a descobrir a fonte da juven‑
tude. Não havia nenhum remetente, mas eu fiquei ali‑
viado por saber que pelo menos o coronel ainda estava  
vivo.

Muitos mais meses se passaram até voltar a saber 
dele. Quando uma segunda carta finalmente chegou, as 
minhas mãos quase tremiam ao abri ‑la. Por momentos 
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não consegui acreditar no que continha. As notícias eram 
melhores do que eu poderia ter imaginado. O coronel 
não só tinha encontrado a fonte da juventude, como a 
iria trazer consigo para os Estados Unidos e chegaria 
dentro dos próximos dois meses.

Quatro anos tinham passado desde que eu vira o meu 
velho amigo pela última vez e comecei a imaginar como 
é que ele poderia ter mudado nesse intervalo de tempo. 
A tal fonte da juventude ter ‑lhe ‑ia permitido parar o 
relógio do avançar da idade? Estaria com o aspeto de 
quando eu o vira pela última vez, ou pareceria estar 
apenas com mais um ano em vez de quatro?

A oportunidade de responder a estas perguntas che‑
gou finalmente. Uma noite, estando eu em casa sozinho, 
o meu telefone interno tocou inesperadamente. Quando 
atendi, o porteiro anunciou:

— Está aqui o Coronel Bradford para o ver.
Fui invadido por uma onda de excitação quando 

respondi:
— Mande ‑o subir imediatamente. 
A campainha tocou pouco depois e abri a porta rapi‑

damente. Porém, para minha deceção, não foi o Coronel 
Bradford que encontrei à minha frente, e sim um outro 
homem muito mais novo.

Notando a minha surpresa, o estranho disse: 
— Não estava à minha espera? — E então, numa voz 

amigável, acrescentou: — Pensei que ia receber umas 
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boas ‑vindas mais entusiásticas. Olhe bem para a minha 
cara. Preciso de me apresentar?

A confusão transformou ‑se em espanto e a seguir em 
incredulidade, enquanto olhava para o homem à minha 
frente. Aos poucos, dei ‑me conta de que as feições do seu 
rosto se pareciam de facto com as do Coronel Bradford. 
Mas este homem parecia ‑se com o homem que o coronel 
teria sido há anos, no vigor da vida. Em vez de um velho 
curvado e macilento com uma bengala, vi uma figura 
alta e direita. Tinha um rosto robusto e cabelo escuro  
e grosso, com escassos vestígios de brancos.

— Sou mesmo eu — disse o coronel —, e se não me 
convidar a entrar, vou achar que se esqueceu das boas 
maneiras.

Com um alívio de felicidade, abracei ‑o e, incapaz de 
conter o meu entusiasmo, convidei ‑o a entrar sob uma 
rajada de perguntas.

— Espere, espere — protestou, de bom humor. — 
Recupere o fôlego primeiro, que eu vou contar ‑lhe tudo 
o que aconteceu.

E foi isso que passou então a fazer.

Assim que chegou ao Norte da Índia, o coronel pôs ‑se 
imediatamente a caminho da fronteira tibetana e do 
distrito onde a utópica fonte da juventude supostamente 
existia. Por sorte, conhecia razoavelmente a língua nativa 
e passou muitos meses a estabelecer contactos e a fazer 
amizade com as pessoas. Em seguida passou muitos 
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meses a juntar as peças do puzzle. Foi um processo longo 
e demorado, mas a persistência granjeou ‑lhe finalmente 
o prémio cobiçado. Após uma longa e perigosa expe‑
dição pelos cumes desconhecidos dos altos Himalaias, 
encontrou finalmente o mosteiro que, de acordo com 
a lenda, guardava o segredo da eterna juventude e do 
rejuvenescimento.

Só gostava que o tempo e o espaço me permitissem 
registar todas as coisas que aconteceram ao Coronel 
Bradford depois de ter sido recebido no mosteiro. Talvez 
seja melhor não o fazer, porque grande parte parece mais 
ser fantasia do que factual. As interessantes práticas 
dos lamas, a sua cultura e a sua absoluta indiferença ao 
mundo exterior são difíceis de entender e de apreender 
para os ocidentais.

No mosteiro não se viam mulheres nem homens 
mais velhos em parte nenhuma. Os lamas referiam‑
‑se alegremente ao coronel como O Ancião, porque há 
muito tempo que não viam alguém que parecesse tão 
idoso como ele. Para eles, era uma grande novidade.

— Durante as duas primeiras semanas após a minha 
chegada — disse o coronel —, eu era como um peixe 
fora de água. Maravilhava ‑me com tudo o que via e às 
vezes mal conseguia acreditar no que estava diante 
dos meus olhos. Em breve a minha saúde começou 
a melhorar. Conseguia dormir bem durante a noite e 
todas as manhãs acordava a sentir ‑me cada vez mais 
fresco e enérgico. Pouco tempo depois, descobri que só 
precisava da minha bengala quando ia fazer caminhadas 
pelas montanhas.
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» Numa manhã, cerca de três meses após ali chegar, 
tive a maior surpresa da minha vida. Tinha entrado 
pela primeira vez numa sala do mosteiro, grande e 
bem organizada, que era usada como uma espécie de 
biblioteca de manuscritos antigos. A uma ponta da 
sala estava um espelho de corpo inteiro. Eu andara 
em viagem por sítios ermos durante os últimos dois 
anos, e em todo esse tempo não vira o meu reflexo 
num espelho. Por isso, com alguma curiosidade, pus‑
‑me diante dele.

» Fiquei a olhar para a imagem à minha frente com 
incredulidade. A minha aparência física tinha mudado 
tão dramaticamente, que eu parecia 15 anos mais novo 
do que a minha idade. Durante muitos anos, tinha ‑me 
atrevido a esperar que a fonte da juventude pudesse 
realmente existir. Agora, diante dos meus olhos, estava 
a prova física da sua realidade.

» Não há palavras que consigam descrever a alegria 
e a exaltação que eu senti. Nas semanas e meses que se 
seguiram, a minha aparência continuou a melhorar e a 
mudança tornou ‑se cada vez mais evidente para todos 
os que me conheciam. Passado pouco tempo, o meu 
título honorário, O Ancião, deixou de se ouvir.

Nesta altura, o coronel foi interrompido por uma 
batida na porta. Fui abrir e deixei entrar um casal que, 
apesar de serem bons amigos meus, tinham escolhido 
um momento inoportuno para fazerem uma visita. 
Escondendo a minha desilusão o melhor que podia, 
apresentei ‑os ao coronel e conversámos todos durante 
um bocado. A seguir este levantou ‑se e disse:
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— Lamento ter de sair tão cedo, porém, tenho um 
outro compromisso esta noite. Espero voltar a vê ‑los 
a todos em breve. — Mas à porta virou ‑se para mim  
e disse baixinho: — Poderia almoçar comigo amanhã? 
Prometo que, se vier, vai saber tudo a respeito da fonte 
da juventude.

Combinámos a hora e o local e o coronel foi ‑se 
embora. Quando voltei para junto dos meus amigos, 
um deles comentou:

— É de facto um homem fascinante, mas parece 
demasiado novo para já se ter reformado do serviço 
militar.

— Que idade achas que ele tem? — perguntei eu.
— Bem, não parece ter nem 40 anos — respondeu o 

meu convidado —, contudo, pela conversa calculo que 
tenha pelo menos essa idade.

— Sim, pelo menos — disse eu, evasivo. E a seguir 
conduzi a conversa para outro assunto. Não estava dis‑
posto a repetir a incrível história do coronel, pelo menos 
até ele me ter explicado tudo.

No dia seguinte, depois de termos almoçado juntos, 
o coronel e eu fomos até ao quarto dele, num hotel pró‑
ximo. E aí, finalmente, ele contou ‑me todos os detalhes 
sobre a fonte da juventude.

— A primeira coisa importante que me ensinaram 
depois de entrar no mosteiro — disse o coronel —, 
foi o seguinte: o corpo possui sete centros de energia,  
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