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Em que pode ajudá ‑lo este livro

Este livro pretende ser uma rampa de lançamento para voltar a ter 

esperança na vida: na sua vida.

A sua situação atual é um novo ponto de partida, um novo cami‑

nho com todas as dificuldades, mas também o único que tem e que, 

seja ele como for, continua a estar repleto de possibilidades. Trata ‑se 

de um novo caminho para começar a andar. É fantástico que tenha 

uma nova oportunidade para descobrir as suas convicções verda‑ 

deiras, competências ocultas e sensibilidade cerceada. Assim, espe‑

ro que este livro seja um bom recurso para uma nova existência em 

que seguramente não pensava, mas que, agora, anseia por começar.

Qual foi a sua reação ou a de um ente querido, face ao início de 

uma doença grave e crónica? E se tiver passado algumas semanas 

na UCI ou acabado de sair do estado de coma, sente esse novo 

«despertar»? Se, no momento em que o buraco negro se dilatava 

sob a sua sombra, decidiu lutar, porque intuiu que não tinha che‑

gado a sua hora, este manual pretende ser um ponto de luz para 

o guiar no seu caminho.

O meu único objetivo é que possa encher o coração de sabe‑

doria para programar uma mente um pouco mais livre, limpa 

e pura para iniciar a sua nova vida. Uma vida necessariamente 

sã, criativa e geneticamente vitoriosa; porque está nas suas mãos 

mudar a sua visão e os seus pensamentos para sentir a nova bio‑

química que o seu corpo segrega ao dar ‑lhe a perceber «que vive 

para viver» e agradecer esta segunda oportunidade que acaba de 

começar. Dessa forma, conseguirá suavizar o «para sempre» com 

que o rotularam.
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O meu conselho é que nem pense em abandonar o tratamento 

médico nem a erudição dos especialistas para se agarrar a curas 

alternativas e esotéricas; toda a energia ajuda, mas a que o cura 

é a ciência, acompanhada de tudo o que possa pôr da sua parte. 

O que lhe ofereço é isto, um diário de viagem que possa ser ‑lhe 

útil. Com tudo isto, quero insistir que, embora não deva deixar de 

lado a opinião nem as sugestões dos médicos, acrescente o poten‑

cial para acreditar em si e na sua intuição. Não me veja tão ‑pouco 

como a pessoa que leu grandes autores da espiritualidade e se‑

gue linhas terapêuticas para dar ‑lhe a conhecer, sem ir mais longe  

e por engano, o seu lado mais narcisista. Quando alguém se enga‑

na a si mesmo, engana ‑se sem querer, e este é um guia para que  

a luz lhe permita ver melhor e não para o cegar. Na verdade, não 

sou especialista em autores espirituais, porque passei os últimos 

dez anos a estudar anatomia e fisiologia humana; mas sim, acre‑

dito tanto nos médicos do Céu como nos da Terra porque, em 

situações extremas, ambos existem, e esta é a minha realidade.  

E a sua? Talvez seja idêntica!

Estamos a recuperar, não encha a cabeça com impossíveis nem 

com a leitura forçada deste manual, quero simplesmente que sai‑

ba que ele existe e que pode levá ‑lo da cozinha para o jardim, para  

a casa de banho, tê ‑lo consigo quando for passear para ver o mar  

ou simplesmente quando olhar pela janela. Comece pouco a pouco 

e pratique primeiro o capítulo que mais o motivar ou que melhor 

se adaptar a si e às suas necessidades reais. Ouça ‑se, concentre ‑se  

e ame ‑se; o resto, asseguro ‑lhe, virá sozinho e pouco a pouco.

Estruturei este livro como uma viagem em direção a si mesmo. 

Na primeira parte, preparamos a bagagem; na segunda, escolhe‑

mos um bom capitão (capitã, no meu caso); e na terceira, zarpa‑

mos para o mar da vida (durem o que durarem as ondas, haja  

ou não tempestades).

A primeira fase ajuda ‑o a assumir e controlar a doença. Não po‑

demos fazer nada com tristeza absoluta ou desespero; tão ‑pouco 
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podemos fazer o que quer que seja se não partirmos de uma boa 

gestão de tudo aquilo que é imprescindível controlar e fazer corre‑

tamente. Por exemplo, as obrigações da própria doença (medica‑

ção, cura, controlo da atividade diária) ou ter algumas economias 

que, embora humildes, sejam viáveis. Com efeito, preparamos o 

terreno com aspetos de ordem prática, como a economia e ter um 

bom ambiente circundante.

A segunda etapa consiste em escolher um bom capitão para 

guiar o seu barco. Tenho a certeza de que se tivesse vários can‑

didatos escolheria alguém com experiência, capaz de gerir uma 

crise, superar momentos de perigo, ser previdente e daí por dian‑

te. Felizmente, ninguém pode tirar ‑lhe o comando de si mesmo. 

Portanto, será sempre o capitão do seu próprio barco. Ninguém 

tem mais experiência e ninguém conhece melhor a sua vida. Não 

se esqueça disso. Assim, nesta segunda etapa, vamos verificar  

a dotação da sua alma, do seu coração e da sua mente. Não para 

lhe ensinar habilidades ou truques, mas antes para o levar a to‑

mar consciência e a abrir ‑se a uma certa sabedoria e arte de viver. 

Trata ‑se de ser como é para si mesmo e não para os outros, sem 

criar uma imagem distorcida de si.

A terceira fase irá empreender o caminho de continuar a ser 

uma pessoa com objetivos e sonhos. Nada nem ninguém pode 

tirar ‑lhe o que há em si de irredutível, aquilo que verdadeiramente 

lhe pertence. Identificá ‑lo e estimulá ‑lo é o propósito deste livro.

Devo alertá ‑lo para o facto de este livro ser pensado para uma 

leitura lenta e participativa. Requer tranquilidade e diálogo com  

a própria vida. Não é um fast ‑book, que seja pensado para consu‑

mo rápido.

Depois de lhe contar o que me aconteceu, continuamos, pois 

temos muito trabalho! E não duvide que é uma etapa emocionante  

para compartilhar!
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O meu caso

Tal como eu, o leitor talvez seja uma pessoa de 35 anos, ativa, aten‑

ta à sua alimentação, de hábitos saudáveis, desportista, com um 

bom emprego e um dia a dia atarefado, cheia de projetos e sonhos. 

Mas (maldito mas), a certa altura, começa a sentir enjoos, falta de 

ar e, até, tonturas. Ao fim de uns meses, de forma inesperada  

e brusca, passa a perder os sentidos cada vez com mais frequência.

Se isto tivesse acontecido consigo, logicamente e tal como acon‑

teceu comigo, cada vez teria mais medo de sair de casa; sentir ‑se‑

‑ia frágil e em pânico, com receio de poder desmaiar em qualquer 

lugar e circunstância. Não só bati várias vezes com a cabeça e ma‑

goei as articulações, como até parti vários dentes de uma só vez 

quando tive uma síncope que me fez cair para a frente!

Talvez consulte vários especialistas, que, perante o resultado  

das suas análises de sangue, os seus eletrocardiogramas e a me‑

dição dos seus sinais vitais, concluam que tudo se deve a um 

problema inteiramente psicológico e emocional. Ou talvez tenha 

mais sorte do que eu e não precise de sofrer 18 síncopes em seis 

meses (dez das quais no último mês), superando um inferno para 

poder acordar de cada uma daquelas «mortes terríveis». Passei  

o último mês na cama, no sofá, completamente inchada, sem poder 

andar ou pensar, e cheguei a ter o espaço pleural cheio de líquido,  

o tecido pulmonar colapsado e o coração dilatado a mover ‑se aos 

esses. Senti claramente que estava a morrer, que o meu sistema 

circulatório não estava a funcionar e que eu estava a viver com 

uma saturação de oxigénio imprópria para um ser humano. Nem 

sei como conseguia mover as pestanas. Nessa situação tão difícil, 
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só pensava que, se tinha superado 18 síncopes, era porque ainda 

não chegara a minha hora e que aquela dor toda não se ficaria  

por ali. Duas horas antes de entrar na UCI, o líquido pleural explo‑

diu nos pulmões e escoou ‑se numa tosse descontrolada pelas vias 

respiratórias superiores. Ninguém tinha visto nada parecido, mas 

eu sabia que estava no momento decisivo em que se aposta tudo 

para se continuar a viver. Foi muito difícil informarem a minha 

mãe, o único familiar vivo que me resta, de que estavam prestes 

a induzir ‑me o coma, já que eu dificilmente poderia sobreviver.

Se for esse o seu caso, desejo que tenha mais sorte do que eu 

e que não demorem anos a diagnosticar ‑lhe hipertensão arterial 

pulmonar.

Se for um homem, provavelmente terá mais sorte e receberá 

outro tipo de atenção médica. Com certeza já sabe que «histeria» 

provém do termo grego hystear, que significa «útero». Apesar de 

já não estarmos na Viena freudiana do século xix, e apesar de ser 

injusto e contra a ciência, ainda se fazem menos exames médicos 

às mulheres e ainda se atribuem mais as suas queixas a bloqueios 

e problemas emocionais do que aos homens. Persiste a noção  

de que um homem «só demonstra sofrimento quando está real‑

mente a sofrer». Quando nós, mulheres, nos queixamos, dizem‑

‑nos que o que temos é de origem emocional, mas, quando um 

homem se queixa fazem ‑lhe imediatamente um ecocardiograma. 

Exagero? Essa foi a minha experiência. Chamaram ‑me louca, ins‑

tável ou desequilibrada com palavras um pouco mais amáveis  

e uma atitude condescendente. Gostaria de saber até que ponto 

diriam algo assim a um homem! Já perdi a conta às vezes que me 

disseram para me acalmar e respirar e que me receitaram ansio‑

líticos e antidepressivos, enquanto eu agonizava. Até nos serviços 

de urgência achavam que eu era louca. Cheguei inclusivamente 

a desmaiar e a acordar no chão — naquela época, vivia sozinha 

num apartamento, no centro de Barcelona — sem poder pegar 

no telefone nem levantar ‑me. Cheguei ao ponto de estar tão aflita, 
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que nem consegui evitar fazer as minhas necessidades ali mes‑

mo onde estava, a chorar, convencida de que ia morrer daquela 

forma tão dura e terrível. Quando, por fim, consegui arrastar ‑me 

até ao telefone — repito, depois de dois dias e duas noites pros‑

trada no chão em estado de angústia, ora a perder ora a recuperar 

os sentidos, sem poder voltar a cabeça com tantas tonturas —, 

os serviços de urgência atribuíram o meu estado a um choque 

nervoso relacionado com o luto pela minha irmã, que falecera 

havia alguns meses devido a um tumor cerebral (tinha apenas  

32 anos, e não passa um só dia em que não a recorde). É evidente 

que ninguém está a salvo de sofrer um choque, após uma expe‑

riência tão dolorosa e extrema, mas o meu verdadeiro problema 

era uma doença silenciosa que estava literalmente a matar ‑me  

e a qual ninguém conseguia diagnosticar ou tratar.

Quantas mulheres morreram por nunca lhes ter sido diagnos‑

ticada a hipertensão arterial pulmonar? Temo que o número pos‑

sa ser bem superior ao que imaginamos.

Na UCI do hospital, contactei com a minha força oculta, essa 

que todos e cada um de nós albergamos. Sou professora de Pilates 

e sempre pratiquei desporto, portanto não era agora que ia ceder! 

Assim, comecei mentalmente a fazer exercício na minha prancha 

de SUP, sobre a superfície do mar. Impregnava ‑me de frescura, 

saúde e felicidade — assim vivia. Sem poder mexer ‑me, por vezes, 

chorava com a perda e a dor que sofria. Mas algo me dizia para 

não deixar de me ver sã e feliz. Imaginava ‑me continuamente nes‑

se estado, não havia volta a dar ‑lhe. Tinha feito um pacto e estava 

disposta a cumpri ‑lo (mais adiante falaremos dos pactos que fa‑

zemos connosco e com o Céu). Todos os dias, a meio da manhã,  

da tarde e da noite, exercitava ‑me.
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Segunda semana na UCI; o meu sorriso é mais importante  

do que os meus tubos.
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Por fora, estava prostrada e cheia de tubos espetados nos bra‑

ços; por dentro, corria, dançava e fazia uma série completa de  

Pilates em, cima da prancha. Comecei a reprogramar ‑me men‑

talmente para a minha recuperação e para sair da UCI. Ao fim de 

quase três meses de hospitalização, contra todas as previsões, tinha  

a tensão arterial muito melhor e o coração, antes tão dilatado, já 

tinha um volume que me permitia sobreviver. Os médicos classi‑ 

ficaram a minha recuperação de assombrosamente milagrosa. 

Mas não estou curada, pois a minha doença é crónica e incurável. 

O que é assombroso é o facto de eu estar viva.

Padeço de hipertensão arterial pulmonar (HAP ou PAH, em 

inglês); no meu caso, idiopática — isto é, de causa desconhecida 

— e de grupo I. A doença obriga ‑me a usar uma bomba de per‑

fusão contínua, que injeta prostaciclina diretamente no coração, 

uma hormona que tem um potente efeito vasodilatador e inibi‑

dor da agregação plaquetária. A sua ação faz com que o interior 

das artérias pulmonares se amplie e, consequentemente, diminua  

a pressão que a bombagem de sangue procedente da aurícula di‑

reita do coração exerce sobre os pulmões. Tomo dez comprimidos 

por dia e estou numa fase tão avançada que os médicos já inicia‑

ram o protocolo de transplante de pulmões e coração. Mas estou 

convencida de que não será necessário. Da minha parte, farei tudo 

o que me for possível para que assim seja!

Este livro parte da vida e, passo a passo, linha a linha, nela 

prossegue. Relata ‑lhe a história de uma pessoa que sobreviveu 

ao que será possivelmente o caso de hipertensão arterial pulmo‑

nar mais grave a dar entrada num hospital de Espanha (sofrer 18 

síncopes não é para todos!). Tem aqui um verdadeiro fenómeno  

ao seu serviço.

Mas padeça ou não da doença, desejo que não tenha de ver — 

como eu tive de ver — a expressão pesarosa do médico a informá‑

‑lo de que sofre de uma doença incurável numa fase muito avan‑

çada, com pouca esperança de vida, porque, infelizmente, foi 
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diagnosticada demasiado tarde. Obviamente que todos esperam 

melhorar, depois de sair da UCI, mas a realidade é que esta doença  

é progressiva e fatal.

Pouco depois de sair do hospital, no farol de Favàritx, Menorca.

Este livro não é só para quem, como eu, padece de uma doença  

rara, silenciosa e mortal. Ele também é pensado para todas  
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as pessoas cuja vida e cuja perceção do futuro tenham mudado 

com a sentença de um diagnóstico médico. Seja de cancro, ELA, 

fibromialgia ou qualquer outra doença crónica de nome sinistro. 

Nessa altura, poderia parecer ‑lhe que a sua única alternativa seria 

deixar ‑se ficar a ouvir os corvos crocitar no céu, acima de um ce‑

mitério, ao som da marcha fúnebre. Perante este facto, penso… 

Será que não podemos juntar ‑nos para mudar de emissora e de 

paisagem?

Vamos dançar funk numa praia de água azul ‑turquesa da mi‑

nha terra, Menorca.
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Para quem é este livro?

A princípio, pensei que este livro se destinava a pessoas abaladas 

pelo início de uma doença crónica e de desfecho fatal, quer fos‑

se genética, estrutural ou de causa desconhecida. Doenças duras 

como a de Parkinson, todos os tipos de cancro, tumor cerebral, 

esclerose múltipla, síndrome de Rett, doença de Huntington ou, 

como no meu caso, hipertensão arterial pulmonar.

Estas afeções progressivas e com uma esperança de vida inicial‑

mente curta comportam, na maioria dos casos, um estado mental 

e anímico nefasto para o nosso equilíbrio emocional. Além disso, 

podem dificultar a convivência com os seus familiares, que não 

sabem como o tratar, não estão preparados para responder às suas 

necessidades ou simplesmente não descobriram a nova pessoa 

que há em si, uma vez que as suas convicções caíram por terra 

e os seus valores foram desterrados pela doença. Aproveito para 

lhe segredar o seguinte: ressurja das ruínas, abrace a sua alma  

e ame ‑se! Quem sabe se, com o tempo, o seu físico não acaba por 

se regenerar? Afinal, não é esse o nosso propósito? Falo de curar  

a nossa alma, para benefício do nosso corpo físico.

As doenças crónicas acarretam processos degenerativos para 

o corpo e, nos obituários das pessoas que mataram, é costume 

escrever ‑se que sofriam «de doença prolongada». A sociedade não 

sabe muito bem o que fazer com o doente crónico. As pessoas 

parecem interessar ‑se muito pelas «notícias ‑bomba», do género: 

«Oh! Está na UCI a debater ‑se entre a vida e a morte»; «oh! Sofreu 

um grave acidente»; e «oh! Diagnosticaram ‑lhe um estado muito 

avançado.» Passada a crise, porém, tudo se normaliza e deixamos 
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de ser «úteis» para quem quer que seja, como se fôssemos meros 

objetos que perderam o seu valor.

Cada doença atua de modo diferente em cada corpo. Não deixe 

que os dados estatísticos o apoquentem, pois penso que cada caso 

é um caso e ninguém pode ficar automaticamente condenado. 

Além disso, quando se tem 80% de hipóteses de sobreviver, não 

se morre nem se vive só a 80%, mas sim a 100%, não acha?

Sem dúvida que as doenças que provocam dores agudas e em 

fase terminal só permitem a sobrevivência por um breve lapso de 

tempo. Nesse caso, tratar ‑se ‑ia já de aprender a morrer em paz  

e enfrentar com coragem esse maior mistério que é a morte.

Portanto, a quem se destina este livro? Considero que também 

pode ser útil para os que sofrem de problemas agudos ou cróni‑

cos e afeções incapacitantes mas não fatais. Enxaquecas, problemas 

nas articulações, diabetes, fibromialgia, artrite, artrose, escoliose  

e um longo et cetera de companheiros que «nunca» o abando‑ 

narão, que «nunca» partirão, que estão «para toda a vida», «para 

sempre»… Palavras que nos fazem parecer mais longevos do que 

na realidade somos! E, vendo bem, creio que também é um bom 

livro para enfrentar a velhice. A velhice poderia explicar ‑se como 

uma condição de vida com saúde delicada e menor esperança de 

vida. Não é uma enfermidade, mas sim uma etapa de vida mais 

tardia cujas características são idênticas às da vida de uma pessoa 

jovem mas doente. Assim, este livro vai ajudar ‑me não só agora, 

que tenho 36 anos, como também mais tarde, quando tiver 86 anos!

Como Viver com uma Doença Incurável poderia inclusivamente 

ser válido para os piores padecimentos, que são os invisíveis: os 

achaques que não constam das listas de codificação; os ciúmes,  

a inveja e a vontade de ser e estar onde não deve; ou ser realmente 

feliz e, «de repente, ver a sua vida profissional em jogo, por sofrer 

um assédio que o descomponha como ser humano. Nada disto 

aparece na CID ‑10 (Classificação Internacional de Doenças, déci‑

ma versão). Ainda não, mas quando sofre a alma, sofre o corpo. 
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Se não entender a linguagem da alma, escute o corpo — ele fala 

connosco.

Erasmo de Roterdão disse que a filosofia é uma meditação so‑

bre a morte. A filósofa que colabora comigo neste livro considera, 

como eu, que a filosofia é uma meditação sobre a vida, as suas 

possibilidades e riquezas; isso é o que deveras nos interessa. Mor‑

rer, vamos morrer todos, por isso é bastante inútil lamentarmo‑

‑nos ou entrarmos em desespero. Vai suceder, quer queiramos 

quer não. Em contrapartida, podemos perfeitamente meditar  

sobre como viver. Descobri que o importante é saber viver, dure  

a vida mais um dia ou mais cem anos. Morrer não deve preocupar‑

‑nos. Embora ninguém saiba exatamente como lidar com a morte, 

quando chega o momento, bem ou mal, todos cumprimos o nosso  

projeto.

Como já lhe adiantei, desejaria que encarasse este livro como 

um manual para saber viver com a doença. Lamentavelmente, 

tal como já mencionei, nos centros educativos não se ensinam 

algumas matérias que são verdadeiramente essenciais: ninguém 

nos ensina a amar, a cuidar de uma pessoa idosa em casa, a en‑

frentar uma separação, a ser mais responsável e solidário. Todos 

padeceremos de alguma enfermidade, por isso este livro é para to‑

dos. Mais cedo ou mais tarde, todos seremos confrontados com a 

nossa própria precariedade e, paradoxalmente, isso também pode 

ser uma experiência maravilhosa — talvez das mais importantes  

e sublimes de todas as experiências que vier a viver.

Grata pela sua confiança, darei toda a minha alma para não  

o defraudar.
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Os médicos do Céu ou um livro cheio  
de conselhos do Além

(ou, se quiser, do fundo do coração)

Tenho consciência de que mais atrás mencionei os médicos  

do Céu. Estou a abordar diretamente um tema que talvez o faça ar‑

quear as sobrancelhas e que me põe completamente a nu, porque 

é muito íntimo. Quando me debatia entre a vida e a morte senti, 

de forma clara e sem lugar para dúvidas, que estava a ser curada 

por seres de um plano superior.

A ciência, ou talvez o próprio leitor, diria que sensações des‑

se tipo, tais como um grande bem ‑estar, ver um túnel com uma 

luz branca ou, no meu caso, sentir que estavam a ajudar ‑me, são 

alucinações de mentes em processo de colapso. Eu vi claramente 

introduzirem um tubo na minha laringe para me darem ar ou, 

durante uma queda, ampararem a minha cabeça para minorar 

os danos. Também durante a síncope que sofri a 24 de dezembro 

de 2016, enquanto seguia como passageira num automóvel, senti 

que uma presença estilizada e curadora me segurava para que eu 

não caísse para o lado ou para a frente. Na UCIR (Unidade de Cui‑

dados Intensivos Respiratórios), com o meu último sopro de vida, 

graças à certeza de ter sido assistida durante todas e cada uma das 

minhas síncopes, a revelação que tive foi «continua», porque eles 

não queriam que fosse a «minha hora». Logo em seguida, entrei 

na UCI e fiz um pacto com eles de que avançaria no processo de 

aprendizagem da minha alma e tornar ‑me ‑ia uma pessoa melhor, 

polindo o meu ego. A partir desse momento, passei a sentir ‑me  

ao serviço deles, no seu acolhedor regaço.
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Muitos podem acreditar que estas sensações e outras mil são 

causadas por um aumento repentino da atividade elétrica neuró‑

nica, própria de um cérebro sobre ‑excitado com um córtex visual 

muito ativado (vemos com nitidez o que é apenas produto da  

mente). Que, de facto, quando se juntam ondas de baixa frequên‑

cia com oscilações gama, se tem sensações visuais indiferen‑

ciáveis das reais. Enfim, que um cérebro, ao desencadear a sua  

última explosão neurónica, antes de se apagar para sempre, pode 

oferecer experiências hiper ‑realistas!

Contudo, a ciência não conseguiu explicar como é possível que, 

após uma queda tão brutal, de frente, nas escadas de acesso ao me‑

tropolitano, eu não tenha sofrido nem um arranhão, quando o ló‑

gico seria a minha cara ter ‑se transformado num quadro cubista.

Assim, sempre me senti, de alguma forma, protegida. E, todos 

os dias, respirava fundo e meditava, à espera de receber uma men‑

sagem deles. Anotei ‑as todas, dia após dia, com a certeza de que 

podem ajudar, pois são conselhos fundamentais para recuperar a 

saúde.

Se esta explicação não o convenceu, ofereço ‑lhe outra, que che‑

ga exatamente ao mesmo ponto. Todos os dias meditei, em silên‑

cio, à espera de aceder à minha sabedoria mais íntima, que só des‑

perta perante factos extraordinários, como doenças ou situações 

de limite. A minha colaboradora recorda ‑me que filósofos como 

Jan Patočka disseram que os homens que regressavam da guerra 

traziam consigo um segredo revelado.

Pode optar por pensar que as mensagens que escrevo são 

simplesmente minhas, fruto da sabedoria interior, da maturi‑ 

dade imediata, da clarividência que se alcança quando se padece 

de uma doença grave, ou acreditar, como eu acredito, que fazem 

parte desta mensagem celestial que recebi diariamente, desde que 

deixei de estar às portas da morte. Escolha a explicação que prefe‑

rir — mais espiritual ou mais científica —, porque a única coisa 

que importa é a minha convicção de que são conselhos que irão 
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ajudá ‑lo. São conselhos que podem juntar ‑se àqueles em que acre‑

dita ou descobrir em que podem ser ‑lhe úteis. Estão aí, como uma 

mesa acolhedora com um bule de chá fumegante de que todos 

podem beber; ninguém lhe diz nada, é o leitor que decide se lhe 

apetece servir ‑se de uma chávena.

Assim, vou contar ‑lhe um segredo: este livro está cheio desse 

tipo de conselhos que fui recebendo diariamente. São aquilo a que 

chamo conselhos dos bons. E são ‑no em dois sentidos: são bons 

conselhos — que é o que importa — e, segundo a minha interpre‑

tação, provêm de seres bons, os que tanto de mim cuidaram nos 

meus piores momentos.

Ir ‑se ‑á cruzando com eles ao longo de todo o livro; chamo ‑lhes 

«mensagens dos anjos».

A contemplar o pôr do sol, frente ao mar, não param de falar comigo.
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Plano de trabalho

Para quê um plano de trabalho se ninguém — e muito menos nós 

— sabe onde estaremos amanhã?

Cheguei a uma conclusão que constitui uma das pedras an‑

gulares deste livro: morremos tal como vivemos e vivemos uma 

doença tal como somos. Não está de acordo? Quando vejo o pen‑

sador Emilio Lledó, de 90 anos, com a mente clara, a palavra cer‑

ta, a serenidade precisa, uma sabedoria elevada, mas, ao mesmo 

tempo, tão humana, simples, natural e humilde, percebo que, 

pela sua idade avançada, não deve fazer grandes planos para o 

futuro, embora seja um especialista a dar significado a um pre‑

sente contínuo. Com exemplos como o seu, apercebo ‑me de que 

é possível não só viver, mas viver sempre bem, com consciência 

e elevação. Não podemos aspirar a ser sábios; o que podemos é 

aproximar ‑nos da arte de viver (uma arte que também inclui viver 

sem saber quando terminará a viagem).

Adoecemos tal como vivemos. Explico melhor: muita gente 

afirma que as pessoas mais idosas são irascíveis e intolerantes. 

Eu creio que, quando idosos, somos tal como éramos em jovens; 

que, quando muito, as nossas qualidades e os nossos defeitos  

se intensificam. Cada um tem no seu interior o ancião que 

será e, se exercitarmos a tolerância, a compreensão e a ternura, 

transformar ‑nos ‑emos em avós doces, compreensivos e amáveis.

A morte é o ponto final de uma vida, e enfrentamo ‑la com as 

qualidades e os defeitos que cultivámos e arrastámos ao longo 

da vida. Com a doença sucede o mesmo: como doentes, somos 

a imagem espelhada do que somos como pessoas saudáveis.  
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Se formos pessoas intolerantes, seremos doentes intolerantes;  

se formos pessoas maduras, viveremos a doença com maturidade.  

E o tempo da doença é sobretudo tempo de vida; ou seja, um tem‑

po perfeitamente válido para alguém se trabalhar a si mesmo.

Portanto, não se trata de se saber viver, sentir e agir, mas sim de 
se ser e, a partir daí, de viver, sentir e agir a partir de si mesmo.

Ao analisar algumas pessoas que admiro e que estão condena‑

das por uma doença, apercebi ‑me de que elas continuaram a 

ser quem eram e mantiveram as suas paixões, os seus talentos  

e as suas vocações até ao último momento. Sim, deve viver como  

se vivesse à margem dos dias futuros. Isto é, sendo a pessoa que é  

e fazendo aquilo com que mais se identifica, até que a morte o 

surpreenda. Sendo o seu eu verdadeiro, na maior medida possí‑

vel, até ao último momento.

Se lhe foi diagnosticada uma doença, tem muitíssima sorte! Está 

rodeado de pessoas que estão doentes e sem o saber. É verdade, há 

dezenas de pessoas à sua volta com doenças que ainda não foram 

diagnosticadas: cancro, diabetes, artrose… E todos passeamos pelo 

mundo fora como se fôssemos imortais! Ninguém sabe quando 

chegará a sua hora. Conheci pessoas com recorrências tumorais, tão 

doentes que consideravam que nem valia a pena deixar de fumar… 

e hoje já contam dez anos a fumar. Conheci pessoas que há déca‑

das que superam novos cancros e outras que, apesar de completa‑ 

mente saudáveis, já morreram de forma repentina e absurda, num 

acidente de viação ou acometidas de um ataque inexplicável.

Eu mesma estava realmente em perigo de morrer quando os 

médicos me asseguravam que estava de perfeita saúde e que se 

tratava apenas de um problema emocional. Hoje, diagnosticada 

com uma das piores doenças cardiopulmonares que existem, 

estou muito mais tranquila, porque me submetem a controlos  

médicos constantes.
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Se pensarmos bem, qualquer ser vivo é um doente terminal. 

Se a esperança de vida é de 80 anos, a cantora Madonna, que tem 

60, sofre de uma enfermidade terminal (a própria vida) que aca‑

bará com ela, em termos estatísticos, dentro de 20 anos. Sim, de 

acordo, vendo ‑a dançar «Hung Up» ninguém o diria. Mas quem 

sabe o que lhe vai por dentro?

Vendo-me a mim, também ninguém diria!
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Nascer torna ‑nos inevitavelmente mortais. Ouvimos dizer coisas  

como, «sofreu um acidente cardiovascular», sofreu um acidente… 

como se fossem sempre causas alheias, injustas e imprevisíveis, 

que não deveriam ter ocorrido. E todos passaremos por isso —  

absolutamente todos, mais cedo ou mais tarde, «sofreremos 

um acidente» que nos será apresentado como aleatório, fortuito  

e consequência de muito azar. É curioso ter todos os números de 

uma lotaria e sair ‑nos sempre o prémio como que por mero acaso. 

Deveríamos dizer «chegou a sua hora, não é culpa de ninguém, 

como a todos também chegará a sua». Mas soa algo estranho, fatal 

e, até, tétrico. Ainda assim, creio que é a verdade, embora nos seja 

mais cómodo viver de costas voltadas para ela.

Quero viver a minha doença como se estivesse a viver qual‑

quer outro período de vida, como qualquer período humanamen‑

te entendido, a cumprir o meu melhor destino como pessoa que 

sou. A crescer e a desenvolver ‑me. É assim, porque não só me 

parece a principal tarefa que devo cumprir, como também estou 

convencida de que, com esta linha de conduta e de pensamento,  

contribuirei ativamente para melhorar a minha vida.

Com a ajuda da Montse Barderi concebi um plano de vida que 

assinala as linhas mais importantes de um ser humano completo, 

vivo, de mente elevada e profunda numa situação de doença. O sis‑

tema que encontrará neste livro tem base em diversas direções que 

são interdependentes e que estão divididas em diferentes secções 

que lhe irei anunciar e que muito brevemente comentarei.

Fase 1. Nesta primeira fase, aprenderemos a preparar bem o terreno, 

antes de começarmos a erigir a casa, anotando palavras como «acei‑

tação», «proximidade», «economia» e «doença». Já pode ter uma pe‑

quena ideia dos assuntos que temos a tratar nesta primeira secção.

Fase 2. Oriente a alma e volte o espírito na direção do seu ser mais 

elevado e digno.
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Fase 3. Inclui trabalhos de autoconhecimento para melhorar, fazer 

e crescer, sem ser de forma homologável e intercambiável (cada 

um tem a sua melhor forma de ser). O objetivo é que cada um 

encontre o seu nível mais elevado, partindo sempre de si mesmo 

e não de uma humanidade abstrata. Trata ‑se de crescer a partir do 

seu eu verdadeiro, com as suas características pessoais, os seus ta‑

lentos, as suas competências e as suas preferências. Inclui a ética 

e o amor. Sobre a ética, estou convencida de que a única missão 

realmente de êxito e deveras importante é ser uma pessoa boa 

— o resto são meros pormenores. Por isso, incluiremos as quali‑

dades éticas que nos parecem mais importantes para viver a doen‑

ça (sim, viver, com tudo o que a palavra implica). E, obviamente,  

o amor; uma vida sem amor é uma vida que não merece ser  

vivida. O amor, porém, não depende da sorte; as pessoas têm 

de o merecer e, para isso, precisam de trabalhar nelas próprias.  

Vamos potenciar uma vida em que amar e ser amado seja possível.  

O amor é não só o grande património de uma vida, mas também, 

seguramente, um dos melhores remédios que existem.

Fase 4. A última fase obriga ‑o a mexer ‑se, sair pelo mundo, partindo  

do seu eu verdadeiro. E atingir novos objetivos. Analisaremos 

como pensa e age uma pessoa que consegue o que quer. Conseguir 

o que se quer nem sempre é um movimento ativo, dominante, de 

força, de ímpeto… Às vezes, conseguimos o que queremos através 

de uma força inversa, uma aceitação serena e, de certo modo, até, 

alegre. A vida implica sempre as duas perguntas, «o que ganha 

quando perde?» e «o que perde quando ganha?». Com efeito, acre‑

ditamos que uma mente sã (independentemente de o corpo estar 

ou não doente) tem projetos, tem sonhos e está orientada para o 

futuro ou plenamente presente na própria vida. Recorde ‑se de que 

ninguém sabe quando abandonará o mundo. Se duvida, veja o fil‑

me Sonhos, de Akira Kurosawa, realizado por um jovem e grande 

sonhador de 80 anos. Nesta fase, também incluímos a cultura.  
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A cultura é essencial para se ter uma vida boa, mas, quando  

as forças falham, é mesmo imprescindível. Neste momento, não 

saberia dizer ‑lhe o que é melhor, se fazer uma descida de esquis 

ou descobrir a música de Monteverdi; se fazer windsurf ou ler 

um bom livro; se dançar ou ver um bom filme… apenas sei que,  

embora estando doente, a cultura é quase sempre possível e é um 

dos melhores mundos em que se pode viver. Finalmente, há que 

desfrutar; uma vida em que não nos sintamos bem não tem muito 

sentido, portanto, mesmo que lhe pareça impossível, basta um  

determinado olhar ou uma determinada atitude para que sinta 

uma certa alegria de viver. Nesta última fase, também incluímos 

os cuidados físicos: concebi um programa de exercícios que pode 

fazer em casa e a que chamei Flowing Health, porque é a vertente 

prática da primeira parte teórica deste livro. Flowing Health signi‑

fica fluir no seu estado de saúde, deixando ‑se levar suavemente,  

e baseia ‑se nos meus conhecimentos sobre meditação, Pilates, 

Yoga e dança, além de incluir conselhos alimentares e de higiene 

postural.

Não está morto por começar? Não, por favor, não morra an‑

tes de começarmos; eu prometo não o fazer senão muitos anos 

depois de terminar este livro. Venha comigo. Avancemos. Mas, 

antes, deixe ‑me contar ‑lhe uma história.




