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PREFÁCIO

Muito esporadicamente encontro outro viajante pela vida, com 
experiências e convicções em tamanha consonância com as 

minhas que dou literalmente saltos e irrompo a cantar. O meu pri‑
meiro encontro com a Dra. Sue não me deixou apenas a cantar, como 
também a dançar vigorosamente de alegria. É de facto um prazer fitar 
os olhos de outra pessoa que entende a vida, bem como a relação 
que mantemos com o cérebro, de um modo semelhante ao nosso.

Em 2008, a minha TED Talk intitulada My Stroke of Insight 
(O Meu Golpe de Iluminação) foi a primeira apresentação deste 
formato a tornar ‑se viral na Internet. Aquele meu discurso encon‑
trou eco em milhões de pessoas de todo o mundo — não ape‑
nas por eu ser uma neurocientista de Harvard que sofrera uma 
hemorragia cerebral grave e recuperara totalmente, bem como 
pelos ensinamentos que retirámos da relação entre a ciência e  
a espiritualidade a nível neurológico.

Nas palavras de Louis Pasteur, a sorte favorece a mente bem 
preparada. Da mesma forma que eu era a pessoa certa com os 
antecedentes e a formação ideais para obter um conhecimento 
máximo do cérebro com base na minha experiência de um AVC, 
a Dra. Sue é sem dúvida a pessoa certa para adquirir sabedoria a  
partir das suas experiências extraordinárias com a medicina 
energética, a meditação, a iluminação e a plenitude.

O pai da Dra. Sue, o Dr. M. T. Morter Jr., foi um médico quiro‑
prático de renome que explorou e definiu muitos dos princípios 
inovadores subjacentes ao domínio científico da bioenergia. Foi 
autor da Técnica de Sincronização Bioenergética (BEST no acró‑
nimo em inglês), que funciona através do estímulo das capacidades 
terapêuticas naturais do corpo. Para ele, a dedicação à formação 
na área da bioenergia era cognitiva, clínica e intuitiva.

A Dra. Sue cresceu mergulhada no diálogo emergente e, para 
ela, a bioenergia tornou ‑se uma forma de vida, um despertar e um  
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conhecimento profundo. Dotada de uma formação tradicional de 
quiropraxia, apoiada por dezenas de milhares de horas de prática 
clínica, a Dra. Sue afirmou ‑se como uma verdadeira líder no campo 
emergente da medicina quântica. Tenho conhecimento direto disso, 
uma vez que me ajudou a reequilibrar o meu próprio cérebro após 
as lesões, de modo a poder levar a cabo a minha recuperação. Após 
várias sessões com a Dra. Sue, senti que regressara a casa pela 
primeira vez nos 17 anos decorridos desde o AVC.

Felizmente, a nossa sociedade obriga a que qualquer ciência 
emergente seja questionada e devidamente testada pelo status quo. 
No entanto, apesar de a ciência tradicional exigir a aplicação do 
método científico (que, por definição, requer que os resultados 
sejam testados linearmente e replicados), os milagres terapêuticos 
inexplicados estão a suceder regularmente porque o mundo ao 
nosso redor não obedece às leis da linearidade.

É verdadeiramente empolgante viver numa época em que 
os neurocientistas estão a utilizar métodos inovadores para nos 
ajudar a compreender melhor a biologia subjacente ao sucesso 
das modalidades terapêuticas não ‑lineares.

Quase no final da minha TED Talk, comentei que me motivara 
a recuperar daquele AVC devastador porque tinha a imagem 
de um mundo cheio de pessoas belas, pacíficas, compassivas e 
carinhosas — que estavam cientes de ter o poder de escolher a 
cada instante as suas identidade e postura no mundo. A Dra. Sue 
é uma dessas pessoas e a sua missão de vida tornou ‑se ajudar os 
outros a personificar esses mesmos aspetos.

A meu ver, a paz está apenas a um pensamento de distância. 
Ao escolhermos conscientemente ativar os circuitos de todo 
o nosso cérebro, temos o poder de desfrutar uma paz interior 
profunda. No texto que se segue, a Dra. Sue apresenta técnicas 
que o irão treinar para esse aspeto específico — e por essa sua 
dádiva à humanidade estarei eternamente grata.

Espero que desfrute a viagem da sua vida!

Prof.a Doutora Jill Bolte taylor
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INTRODUÇÃO

Estava sentada com os olhos fechados num salão de baile às 
escuras, rodeada de outros meditadores. De repente senti que 

não tinha peso, estava suspensa acima da Terra, mergulhada numa 
irradiação tão intensa que era como se estivesse a arder em luz. 
Sentia a minha vastidão absoluta. Tinha visão a 360 graus — em 
todas as direções — com uma luz tão intensa que era 10 vezes 
superior ao dia mais luminoso que alguma vez vira no deserto. 
Perdera o sentido de ter um corpo. Ao invés, era um raio de luz 
cristalino. E, ao contemplar a vastidão através da minha mente, 
sabia que eu era aquilo. Eu era o próprio Universo e tudo o que 
continha. O resplendor brilhante e abrangente que permeava 
o meu ser era eu. Conseguia ver a Terra abaixo de mim, com o 
tamanho aproximado de um berlinde, e cada fôlego que dava 
permitia que a luz se tornasse uma presença carinhosa a fluir 
pelo meu organismo em direção à Terra. Eu era algo vasto e uno 
com toda a criação.

Sim, foi uma experiência que me abalou profundamente!
Desde menina ouvira os meus pais falarem à mesa sobre 

energia: tudo é energia e nós, os humanos, somos feitos de ener‑
gia. O meu pai foi pioneiro na «medicina energética» — era 
um médico quiroprático brilhante, com uma obra de renome 
internacional e uma lenda na sua área. Enquanto crescia na 
sua sombra quis estar permanentemente perto dele e procurei 
sempre a sua aprovação. Quando me tornei adulta trabalhei com 
ele no seu consultório e assisti aos seus seminários de grande 
afluência. Passei de observadora do trabalho do meu pai a parceira 
ativa e, quando já era quiroprática credenciada, partilhei muitas 
horas proveitosas com ele. Tínhamos em comum uma devoção 
profunda pela humanidade e um entusiasmo permanente pelas 
novas práticas energéticas, que estávamos a descobrir, para ajudar 
os nossos pacientes.
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Porém, mesmo com todo o meu contacto com o conceito de 
energia, nunca conhecera aquela vastidão infinita. Depois daquela 
experiência pessoal, a minha realidade mudou. De repente, o con‑
ceito de energia assumiu um significado muito mais profundo. 
Naquele instante soube quem eu era verdadeiramente: uma energia 
pura, inteligente — incandescente e viva. Pacífica. Eterna. Fora 
do tempo e do espaço. Era sábia e absoluta. A minha existência 
não implicava qualquer esforço. Não carecia nem precisava de 
nada — era totalmente, absolutamente, plena e completa. Sabia 
que aquele estado de perfeição sublimada era o meu lugar. Mais 
real do que qualquer realidade que conhecera, era o único local 
onde alguma vez quisera estar.

E que grande contraste com as minhas experiências de vida até 
àquela data, que por vezes haviam sido penosas ou, na melhor das 
hipóteses, me haviam feito sentir que escalava uma montanha. 
Tudo implica tanto esforço… Todos os dias, a um nível profundo, 
sentia que estava a ser enviada para um campo de batalha para lutar 
pela vida. Na infância, enquanto lidava com estes sentimentos, 
ganhei uma timidez debilitante que, por sua vez, me fez sentir 
atemorizada e insegura. Durante dois verões assisti a jogos de 
softbol sem participar porque tinha medo de «fazer tudo mal» 
no campo. Quando finalmente peguei no taco consegui fazer 
home runs. Presumi que deveria sempre observar e aprender ao 
máximo antes de participar, caso contrário correria o risco de não 
ser bem ‑sucedida. Na escola preparatória e secundária joguei 
pelo seguro, tornando ‑me uma aluna brilhante, fazendo sempre 
tudo «bem» de modo a sentir ‑me segura e obter a aprovação dos 
outros por ser «boa pessoa». Fui cheerleader, pratiquei desporto, 
tive ótimas notas, ganhei o título de «melhor atriz» em concursos 
estaduais de teatro e fui votada como a aluna «mais popular»  
e «com maiores probabilidades de alcançar o sucesso». No entanto, 
apesar de todos os meus esforços, incluindo a validação consi‑
derável que obtive, o meu receio de não ser suficientemente boa 
nunca diminuiu. Na verdade, passei grande parte do tempo a 
sentir ‑me apavorada.
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Entre os 30 e os 40 anos, depois de me tornar a minha melhor 
versão de uma boa médica, cidadã e amiga, motivada pelo perfe‑
cionismo e o excesso de entrega, sentia ‑me exausta. Apesar de ter 
alcançado o sucesso profissional e financeiro, faltava ‑me alegria, 
amor, realização pessoal e um verdadeiro sentido de identidade. 
Também sofria a nível físico, sobretudo enxaquecas quase diárias 
que me impossibilitavam sequer de levantar a cabeça da almofada 
e excluíam a hipótese de ir trabalhar. Dava cada vez mais por mim 
a pensar: será que não existe mais nada do que isto?

Então, certo dia, algo cedeu dentro de mim. Apesar de Deus 
nunca ter feito parte da minha visão do mundo, estava suficien‑
temente desesperada para admitir parar de fazer tudo à minha 
maneira e procurar ajuda. Nessa noite fui à varanda, olhei para 
o céu e quase exigi: «Mostra ‑me como é, pois claramente não 
estou a perceber muito bem esta vida!»

Nesse preciso instante de capitulação algo mudou. Senti ‑me 
mais leve e a minha vida começou de imediato a melhorar. Ocorreu 
uma série de felizes acasos — algumas pessoas começaram a 
convidar ‑me para retiros de meditação e a ter conversas comigo 
sobre a consciência e o estudo da iluminação espiritual, bem como 
a oferecer ‑me livros e indicações sobre como abordar a vida de 
um modo totalmente diferente. À medida que fui frequentando as 
aulas de meditação, os despertares começaram a mudar desde logo 
a minha perspetiva do que era real. Pouco depois estava naquele 
salão de baile a ter a experiência profunda que me afastaria para 
sempre do sofrimento e das dificuldades que, por regra, haviam 
constituído a minha vida até àquele momento.

Suspeito de que o leitor também tenha tido a sua dose de 
dificuldades e problemas que o levaram ao limiar da exaustão e 
se possa rever nessa parte da minha experiência. Talvez tenha 
tido um desgosto amoroso ou não tenha encontrado um amor 
duradouro. Talvez tenha sofrido problemas físicos ou dores, difi‑
culdades financeiras ou stress, desilusões ou falta de esperança. 
Há diversas formas de sofrimento: baixa autoestima, raiva, tris‑
teza, ressentimento ou remorso; não conseguirmos abrir mão do 
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passado e viver no presente; culpa, vergonha ou a incapacidade 
de criarmos o que mais desejamos ter na vida; ansiedade, depres‑
são, perda ou abusos; bem como a privação do nosso verdadeiro 
sentido de identidade.

Tenho a certeza de que já enfrentou alguns destes sentimentos 
e circunstâncias, pois já todos passámos pelo mesmo. São parte 
integrante da condição humana… Isto é, até deixarem de ser!  
A verdade maravilhosa é que, enquanto espécie, estamos a evoluir 
para lá deste aspeto. Coletivamente, estamos no limiar de um 
avanço decisivo na consciência humana. Viver na perspetiva da 
identidade dolorosa, mesquinha e insegura que sempre conhe‑
cemos não é a nossa única opção. Temos outra alternativa inata 
— de facto, possuímos algo congénito que nos possibilita outra 
perspetiva de vida em que somos dotados da plena consciência 
da nossa verdadeira grandeza.

Na obra que se segue irei partilhar consigo o modo como 
pode passar sistematicamente para essa perspetiva muito mais 
gratificante. Vou mostrar ‑lhe que existe uma versão mais feliz 
e bem ‑sucedida de si mesmo a que pode aceder neste preciso 
instante — a mesma versão de mim mesma que experienciei 
naquele dia no salão de baile. Aquela versão que conheço com 
a plenitude do meu ser é a verdadeira realidade de quem sou…  
e também de quem você é. Porque não se trata apenas da minha 
verdade — é também a sua. É quem todos somos verdadeiramente.

A melhor parte não é apenas o facto de podermos apreender 
esporadicamente esta realidade através de um momento de ilu‑
minação espontânea enquanto meditamos. Na verdade, podemos 
viver nessa realidade, com fiabilidade e constância, ao longo da 
nossa vida quotidiana, no estado de vigília, enquanto caminhamos. 
É esta a promessa daquilo a que chamo os Códigos Energéticos. 
Quando começar a utilizar os Códigos Energéticos não vai apren‑
der a alcançar esse estado esporádico de sublimação. Por mais 
empolgante que possa parecer, o poder dos Códigos Energéticos 
é muito mais cativante e abrangente do que isso. Não. À medida 
que realizar este trabalho estará a efetuar a única mudança que 
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tornará melhor a totalidade do seu mundo. Estará a colocar em 
prática a única solução que fará desaparecer todos os problemas 
que alguma vez teve.

Custa ‑lhe a acreditar? Parece bom demais para ser verdade? 
Garanto ‑lhe que é a realidade. Quando vive na perspetiva alcançada 
através dos Códigos Energéticos a sua vida adquire um sentido e,  
mais do que isso, torna ‑se gratificante. Cada dia é alimentado 
por um forte sentido de propósito e paixão. A sua saúde melhora 
drasticamente: os sintomas desaparecem; sente ‑se com energia, 
dinamismo e vitalidade. Possui ferramentas simples e eficazes 
para lidar com qualquer dor ou doença que possa surgir. Sente ‑se 
desobstruído, positivo, capacitado e profundamente ligado a si 
mesmo e ao resto da vida. Desfruta de um estado interior cons‑
tante de amor ‑próprio e autoconfiança. Ao viver na qualidade de 
um eu pleno, em vez de apenas enquanto uma mente racional 
e condicionada, toma decisões com base na sua sabedoria mais 
profunda a que acede com facilidade. Cada projeto constitui uma 
aventura empolgante, em que é a força criativa predominante. 
É o criador da sua vida, manifestando conscientemente o que 
verdadeiramente ama. A vida é mágica, plena de fascínio, des‑
lumbramento e confiança.

Sei que é assim porque se trata de algo que vivo todos os 
dias, e já ajudei milhares de outras pessoas a aprenderem a 
viver assim também. Comecei a obter resultados profundos 
como estes imediatamente a seguir à minha experiência subli‑
mada no salão de baile, um despertar de consciência, em 2001.  
De repente era capaz de resolver problemas de longa data na 
minha vida. Na verdade, já nem sequer via os problemas como 
problemas. Conseguia ver facilmente como qualquer dificuldade 
servia para a minha evolução e despertar — o meu bem supremo.  
A minha vida tornou ‑se mais feliz e saudável, ultrapassando em 
muito tudo o que conhecera anteriormente. Tive curas espontâ‑
neas: as minhas enxaquecas desapareceram e, em poucos meses,  
a escoliose dolorosa que carregava desde a nascença começou a 
corrigir ‑se — hoje já desapareceu totalmente. Nos anos seguintes, 
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ferimentos como duas fraturas de compressão, uma em cada 
braço, e uma luxação do tornozelo sanaram rapidamente, e sem 
os métodos tradicionais de tratamento, através da imobilização.  
Em vez de ficar presa ao perfecionismo comecei a fluir na colabo‑
ração com a vida, desfrutando um sentimento de calma profunda. 
Já não tinha pressa. Confiava no ritmo a que as circunstâncias se 
desenrolavam. Já não sentia a necessidade de demonstrar o meu 
valor melhorando tudo aquilo com que me deparava. Ao invés, 
reparava na beleza perfeita inerente a todas as coisas. O meu 
objetivo era a realização pessoal, não o sucesso. Ainda assim, este 
parecia ocorrer naturalmente em resultado do resto.

O número dos meus pacientes aumentou sem esforços para 
angariar novos clientes e as dificuldades dos casos difíceis desa‑
pareceram. As pessoas curavam ‑se e recomendavam ‑me aos 
familiares e amigos. Chegaram à clínica funcionários novos 
fantásticos, sem que tivesse de os procurar. Surgiu um convite 
do gabinete do governador para ocupar um cargo no conselho de  
licenciamento (Conselho de Examinadores Quiropráticos do 
Indiana), bem como solicitações para falar em conferências profis‑
sionais. A vida desenrolava ‑se a todos os níveis com graciosidade 
e naturalidade.

Estava tão empolgada com aquelas mudanças positivas que 
queria ser capaz de regressar repetidamente ao meu estado de 
experiência sublimada. Além disso, queria aprender a permanecer 
lá. Perceber como tal seria possível tornou ‑se na minha missão — 
não só por mim, como também para que outros pudessem expe‑
rienciar a verdade de quem são e colher os fantásticos benefícios. 
Nos anos seguintes dediquei a minha vida a um laboratório vivo, 
fiz muitas descobertas e comecei a partilhar essas conclusões com 
outros. Em breve, todos os envolvidos começaram a ver resultados 
surpreendentes. Sabia que estava no encalço de algo importante. 
Algo grandioso. Revolucionário, até. Na verdade, para mim era  
o cumprimento de todo o propósito da vida humana!

Desde o início dos seus dias na Terra, os humanos procura‑
ram formas de se ligarem à sua natureza verdadeira e ilimitada 
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enquanto seres espirituais (a alma, ou o Eu Espiritual) e transcen‑
derem a identidade mesquinha, limitada, temerosa e sofredora 
(o ego, ou Personalidade Protetora) onde passam grande parte 
da vida. Quando comecei a trabalhar com outras pessoas (utili‑
zando versões iniciais dos métodos que ensinarei neste livro) 
e elas começaram a descobrir as suas próprias versões do meu 
momento de iluminação, percebi que estava no caminho certo 
para encontrar as soluções que desbloqueariam esse potencial 
em todos nós. As pessoas começaram a partilhar que as suas 
meditações estavam a progredir para lá de um relaxamento da 
mente e de um centramento num estado de tranquilidade — 
começavam a experienciar realidades ampliadas, a «ver» com o 
olho interior e a ter acesso a uma sabedoria profunda que nunca 
haviam conhecido. Relatavam que não estavam tão propensas a 
discutir. Pelo contrário, viam novas soluções a partir de um prisma 
superior que beneficiavam todas as partes envolvidas. Tinham 
mais facilidade em amar, ser compassivas e perdoar. Além disso, 
também começavam a recobrar a nível emocional e físico.

Apesar de estar ciente de que me deparara inadvertidamente 
com uma versão profunda de quem somos, que só costuma ser 
alcançada por meditadores yóguicos dedicados, sabia que todos 
devíamos viver nesse local — que está disponível para que todos 
o descubramos, basta sabermos como.

Criação dos Códigos Energéticos

Felizmente, a minha experiência sublimada deixou uma marca 
indelével na minha mente e no corpo. Quando voltei ao meu 
corpo no salão de baile, naquele dia, ainda me lembrava com 
grande pormenor de como me tinha sentido interiormente e sabia 
que o caminho para aí regressar era recriar as caraterísticas que 
encontrara — no meu corpo e na minha consciência. O modo 
específico de focar a mente; uma respiração lenta e deliberada; 
um sentimento imenso de estar centrada no meu núcleo e uma 
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disposição para a devoção, bem como uma presença íntima, terna 
e carinhosa, eram peças cruciais para o puzzle. Revi e analisei 
cada matiz da minha experiência e depois pratiquei a recriação 
dessas nuances e observei o que se poderia revelar na minha 
consciência nesse processo.

Passava os serões em meditações prolongadas, que por vezes 
duravam toda a noite, e os dias em consultas com os meus pacien‑
tes e clientes, a colocar em prática o que aprendera na viagem 
interior da noite precedente. A cada experiência que realizava 
tomava notas cuidadosas do que parecia conduzir o meu corpo 
e a mente àquele estado elevado, ou à sua proximidade, até con‑
seguir recriá ‑lo quando queria.

Pouco a pouco, de workshop em workshop e de paciente em 
paciente, descodifiquei o que para mim e para os outros funcio‑
nava para acedermos à nossa verdadeira natureza. No processo 
emergiu um conjunto de princípios e práticas capazes de mudar 
a vida das pessoas. Mantendo apenas os aspetos mais eficazes e 
eficientes do que funcionava, codifiquei os passos que nos per‑
mitem viver na qualidade do nosso Eu Espiritual. Como todos 
esses passos se relacionavam com sentimentos, ancoragem e 
um aumento da presença da energia essencial no nosso corpo, 
chamei ‑lhes Códigos Energéticos. Desde então, através da minha 
investigação descobri que tanto os textos antigos como a ciência 
moderna corroboram o que descobri. Os Códigos são abrangen‑
tes e holísticos, e a melhor parte é que todos podemos utilizá ‑los 
facilmente.

Todos somos capazes de despertar para esta dimensão superior 
de nós mesmos — e de viver à altura do nosso verdadeiro potencial, 
desfrutando um estado constante de bem ‑estar máximo na vida. 
De facto, parte do objetivo da nossa vida é fazer exatamente isso: 
conhecer, experienciar e, sobretudo, viver na nossa divindade (sem 
a reclusão do silêncio meditativo, mas na nossa vida quotidiana) 
— é o Céu na Terra, e agora está ao nosso dispor.

O conhecimento de que precisa está nas suas mãos. Esses pas‑
sos, os Códigos Energéticos, estão descritos em termos simples 
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nas páginas deste livro. Tal como mudaram a minha vida e de 
milhares de outras pessoas, não duvido de que mudarão a sua 
vida também.

A Descoberta do Seu Esplendor

Como verá adiante, o que pretendo partilhar consigo tem mais a 
ver com o que está bem no seu caso — o que é bom e verdadeiro 
— do que com algo que eu tenha aprendido na minha formação 
sobre como diagnosticar problemas e resolvê ‑los. Quer esteja 
centrada na patologia ou na prevenção, a nossa cultura tem ‑se 
dedicado ao que está mal e a como resolvê ‑lo. A minha mensagem 
é diferente. Tem a ver com a verdade de quem somos realmente 
e do que nos constitui. Sim, irá mostrar ‑lhe como se pode curar a 
nível físico, mental e emocional. No entanto, o melhor de tudo é 
que lhe mostrará também como aceitar o seu próprio esplendor 
e a verdade profunda de que afinal não tinha problema nenhum. 
Quero que experiencie este aspeto a um nível muito profundo 
e aprenda como o manifestar e viver a cada dia.

Este aspeto é mais importante do que algum outro feito alcan‑
çado na sua vida exterior, incluindo qualquer troféu ou prémio 
que possa ganhar, recorde que consiga ultrapassar, objetos que 
possa comprar, peso que logre perder ou promoção que possa 
pedir (ou até obter!). O único feito simples que importa mais do 
que tudo o resto é: despertar para a sua verdadeira natureza. Talvez 
possa parecer surpreendente, mas esta tarefa está no topo das 
prioridades da nossa consciência enquanto espécie. Está verda‑
deiramente na linha da frente!

Além disso, não é algo de novo. É fundamental na Bíblia, no 
Alcorão, na Tora, nos Upanishads e em muitos outros textos 
antigos. Há milhares de anos que pessoas de todas as culturas 
do mundo se dedicaram a esta linha de investigação. Muitos de 
nós interessaram ‑se, a determinado momento, pelas questões  
de quem somos e porque estamos aqui.
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A utilização da energia enquanto medicina também remonta 
aos primeiros registos históricos. Os hieróglifos egípcios des‑
creviam o uso da energia para tonificar e curar o corpo físico.  
Os primeiros cristãos utilizavam a «imposição das mãos» para 
gerar curas milagrosas. Há mais de 5000 anos, na Índia ances‑
tral, os Vedas (o comentário mais antigo de que há registo sobre 
o potencial e o desenvolvimento humanos) descreviam a movi‑
mentação de energia no corpo e o aumento da nossa frequência 
de vibração para facilitar a cura e despertar a consciência para 
domínios superiores. Estas práticas não eram uma «magia» 
imaginária — ou, melhor, estavam (e estão) fundamentadas na 
verdade de que somos seres de energia!

Atualmente, a investigação científica está a revelar o que esses 
estudiosos remotos já sabiam na antiguidade. A ciência está a 
provar a existência do campo energético humano. Este campo 
é tão real e sensível como a nossa própria pele — e isso afeta a 
nossa realidade física de formas drásticas. Estamos a descobrir, 
por exemplo, que é através do nosso campo energético que o 
próprio ADN recebe as instruções sobre como agir. Podemos 
nomeadamente ver este aspeto nas conclusões do Dr. Bruce 
Lipton, da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, 
que encontrou indícios de que certas alterações nos organismos 
são causadas pela ativação de genes através de um estímulo 
vindo da superfície da parede celular e não do código genético no 
interior do núcleo da célula, como se pensava anteriormente. 
Estes dados mostram ‑nos que as mensagens do ambiente das 
nossas células, incluindo os nossos pensamentos e estados emo‑
cionais, geram um fluxo de energia de uma natureza específica 
na superfície da célula que determina o que esta irá «fazer». 
Esta descoberta constituiu um contributo significativo para um 
novo ramo da ciência chamado epigenética. Basicamente, esta 
ramificação afirma que o ambiente é mais importante do que a 
herança genética no tocante à nossa vivência e à manifestação 
de saúde e bem ‑estar. Esse ambiente é gerado pela energia dos 
nossos pensamentos e atos individuais, que leva à produção e 
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ao movimento de moléculas químicas, que por sua vez ativam 
o nosso ADN e a função celular geral. Ou seja: através do que 
fazemos e pensamos que afeta a nossa energia criamos as nossas 
próprias possibilidades de cura!

Face a estas novas descobertas, a importância de recuperarmos 
e mantermos o nosso fluxo de energia tornou ‑se extremamente 
evidente. Se quisermos alcançar o nosso verdadeiro potencial 
precisamos de criar circuitos no nosso cérebro e corpo que nos 
permitam viver enquanto seres de energia conscientes. Quando 
tal acontece somos capazes de curar qualquer parte de nós mes‑
mos e de começar a criar magistralmente uma experiência de 
vida esplendorosa.

Não preciso que a ciência me diga que assim é. Contudo, 
tendo crescido numa casa onde era importante se uma ideia tinha 
ou não respaldo científico, o cientista condicionado que há em 
mim delicia ‑se com cada prova científica que surge para validar  
a minha experiência. Ajuda a minha mente a acompanhar o que o 
meu coração, instinto e sabedoria interior já sabiam. Felizmente, 
a ciência está agora a avançar tão bem na colmatação do fosso 
entre o mundo visível, material, e o mundo invisível, da intui‑
ção, intenção e espiritualidade, que todos temos a oportunidade 
de experienciar este «saber» antes de sabermos e de confiar  
nele!

A questão que se coloca agora é: quanto tempo será preciso 
para atribuirmos prioridade a este estudo da nossa verdadeira 
natureza e começarmos a encontrar respostas? Quando se tornará 
evidente que o mais importante é conhecermos e vivermos essa 
verdadeira natureza? A resposta é que geralmente esse momento 
chega no dia em que a nossa dor se torna tão insuportável que 
começamos a olhar em redor e a perguntar se a vida não terá mais 
para oferecer. Não obstante, pergunto: porque não se interessa 
em viver com base no seu verdadeiro eu agora, em vez de numa 
data futura, de modo a poder passar o resto da vida na celebração 
do maior feito de sempre? Este livro irá guiá ‑lo passo a passo pelo 
caminho até à conquista desse objetivo.
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O que Está Neste Livro

Na Parte I, «Uma Nova Forma de Ver — A Reviravolta Quântica», 
criará as bases de que necessita para ser bem ‑sucedido na mudança 
de uma vida confinada pelo seu eu temeroso para uma vida 
enquanto o ser ilimitado, pleno e criador que verdadeiramente é. 
Esta secção estabelece os fundamentos de como pode abordar ‑se 
e ao mundo exterior de modo a poder aproveitar o seu potencial 
infinito e criar a vida que verdadeiramente deseja. Com o conhe‑
cimento adquirido na Parte I estará pronto para fazer o trabalho 
que o transportará até ao seu Eu Espiritual na Parte II.

Na Parte II, «Uma Nova Forma de Ser — O Programa dos 
Códigos Energéticos», aprenderá os sete Códigos Energéticos 
que ativam as ligações ou circuitos necessários dentro de si para 
viver enquanto o seu Eu Espiritual. Os Códigos disponibilizam 
um sistema completo para curar os seus desequilíbrios, desper‑
tar para o seu verdadeiro esplendor e — acima de tudo — viver 
uma vida mágica. De forma simples e direta, aprenderá a como 
materializar a verdade de quem é e a criar uma vida que adore 
realmente.

Quer se trate da sua primeira exploração do recurso à energia 
a título medicinal ou já seja bem versado no tema, os métodos 
revolucionários dos Códigos Energéticos oferecem conhecimen‑
tos e protocolos que irão mudar a sua vida e a das pessoas com 
quem contacta.

Na Parte III, «Uma Nova Forma de Viver — A Vida em Ple‑
nitude», iremos abordar o modo como pode integrar os Códigos 
Energéticos na sua vida quotidiana, bem como a medida em que 
esta nova forma de vida acabará por ampliar a sua presença e o 
seu contributo neste mundo.

Apesar de este livro constituir uma poderosa ferramenta de 
transformação que recorre às ciências da física quântica, neuro‑
biologia e terapia energética, esforcei ‑me por torná ‑lo acessível, 
de modo a que o leitor o utilize. Dos resultados que testemunhei, 
pode vir a ser uma versão totalmente nova de si mesmo — mais 
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saudável, mais feliz, mais capaz — daqui a poucos meses ou até 
semanas. Mas só se colocar em prática o que aprendeu! O tempo 
irá passar na mesma. Por isso, convido ‑o a dedicar ‑se verdadeira‑
mente a este trabalho — e prometo ‑lhe que não se arrependerá.

Pronto para começar? Ótimo, vamos a isso!
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Capítulo 1

PROJETO DESPERTAR:
PASSAGEM DA DOR PARA  

A FELICIDADE

«Tudo é energia… incluindo esta tribuna», costumo dizer 
nas minhas apresentações, e depois bato com a caneta 

na superfície de madeira à minha frente. Com o som que ressoa 
quando os dois objetos se encontram, vejo que se estabelece uma 
ligação na mente do meu público.

A conclusão mais importante (e, para grande parte da assis‑
tência, desconcertante) apresentada nessas sessões é o facto de, 
sob a forma tangível, física, do nosso corpo, nós humanos sermos 
energia pura, inteligente e consciente — como tudo o resto no 
Universo.

Não costumamos pensar que o chão que pisamos, o equipa‑
mento que usamos ou as pessoas que encontramos e com quem 
interagimos são feitos de energia. Mas são. Mais importante 
ainda, nós também somos. O mundo físico que apreendemos 
com os cinco sentidos é na verdade apenas energia comprimida 
e tornada suficientemente densa para se poder tocar. Designamos 
essa energia comprimida como matéria, quando na realidade não 
é diferente de outros tipos de energia — ondas de luz, ondas de 
som ou pensamentos.

Cresci com um pai que foi pioneiro na medicina energé‑
tica, pelo que ouvi e vi muitas coisas que validavam a realidade 
energética da nossa natureza. Na sua longa carreira, o meu pai  
(o Dr. M. T. Morter Jr.) presidiu a duas faculdades de quiropraxia 
e, enquanto investigador e educador, trabalhou com centenas de 
milhares de pacientes e profissionais de todo o mundo, sempre 
na dianteira dos avanços neste domínio. No entanto, por mais 
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deslumbrantes que fossem as descobertas a que tive acesso, 
nada do que vi nos anos em que trabalhei com o meu pai me 
preparou para conhecer e experienciar plenamente a realidade 
e as implicações do que significa ser ‑se uma entidade energética. 
Só quando tive a minha experiência profunda de sentir que era 
uma entidade energética é que aprendi, da forma mais profunda, 
o que, e quem, sou verdadeiramente — quem somos todos.

Somos energia. A nossa matéria, a mente e os pensamentos 
são energia. A nossa carne e ossos são energia. Somos seres 
integrados e multidimensionais feitos de energia pura. E o nível 
a que percebemos esta verdade sobre nós mesmos é aquele em 
que vivemos em dor ou em alegria.

Depois do meu despertar percebi que certos aspetos do meu 
novo entendimento do que, e de quem, somos verdadeiramente 
não tinham sido abordados pelo trabalho do meu pai. Aprender 
a controlar ‑me ao nível da consciência pura e a explorar a vida a 
partir do interior a esse nível energético invisível do «espírito» 
foi algo novo para mim. Por isso procurei respostas nas tradições 
orientais e nos mestres da consciência que aí exerceram a sua 
atividade. Acabei por abandonar o consultório da minha família  
e dediquei ‑me a ensinar as verdades profundas que estava a viver e  
experienciar. Pensei que o meu pai compreenderia. Ele disse 
que sim — afinal, fizera o mesmo quando iniciou a carreira nos 
cuidados de saúde e seguiu um ramo diferente do trabalho da sua 
família. Ficou desiludido por eu me afastar da família e discordou 
das minhas escolhas. Não obstante, na globalidade éramos duas 
faces da mesma moeda, ambos a trabalhar para curar e capacitar 
as pessoas de todo o mundo.

Quando o meu pai faleceu eu tinha 51 anos. Estava ao seu lado, 
a segurar ‑lhe na mão, no momento da sua transição. Não queria 
que ele partisse: era o meu ídolo, o meu herói, o meu mentor. 
Criou algumas das técnicas essenciais que utilizo na minha ati‑
vidade. Partilhávamos tanto, apesar de já não trabalharmos lado  
a lado… Não conseguia imaginar a vida sem ele.

As últimas palavras que me disse foram: 
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— Amo ‑te muito.
— Também te amo, pai — murmurei.
Duas semanas depois do seu falecimento eu estava no Colorado 

a dirigir um retiro de três dias para mulheres. Vinte minutos 
antes de subir ao palco, para dar início à primeira sessão do 
retiro, recebi um e ‑mail do meu irmão Ted que dizia apenas: 
«Aqui está o testamento do pai.» Como a minha mãe falecera 
alguns anos antes, o testamento ditaria a distribuição de todos 
os bens de ambos.

Quando o li fiquei sem fôlego. À exceção da minha parte do 
valor da venda da casa dos meus pais, os meus dois irmãos seriam 
os únicos herdeiros de todo o património.

Perguntei ‑me: teria deixado de gostar de mim? O que fiz eu 
para merecer este tipo de rejeição? Os meus olhos encheram ‑se de 
lágrimas enquanto procurava a cadeira mais próxima. Durante 
alguns minutos fiquei ali sentada, a abanar a cabeça. Como é 
possível? Senti ‑me destroçada. Como poderia subir ao palco logo 
a seguir e dirigir aquele programa?

Não era que quisesse ou sequer precisasse de dinheiro ou de 
coisas materiais, apesar de ter sido um choque ver ‑me privada 
do conjunto de chá da minha mãe e dos seus quadros. Não. Era 
que o facto de ser retirada do testamento do meu pai me parecia 
a maior negação de amor que conseguia imaginar. Tínhamos 
trabalhado juntos, feito descobertas juntos, concretizado tanto 
juntos. Tinha passado toda a minha juventude a desejar a sua 
aprovação e atenção. Posteriormente dedicara muitos anos e 
milhares de quilómetros a viajar para lecionar o trabalho dele, 
apesar de significar sempre ausentar ‑me do meu consultório. 
Agora, naquele instante, senti que ele rescindira o seu apoio a 
tudo o que eu era e a tudo o que estava a fazer. A dor era profunda. 
Era insuportável.

«Pronta, Dra. Sue?» Uma voz trouxe ‑me de volta ao lugar onde 
estava, recordando ‑me de que teria de subir ao palco dentro de 
instantes. Perguntei ‑me novamente: como é que posso liderar e 
ensinar outras pessoas neste momento? Foi então que me lembrei 
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do trabalho que faço e das verdades que ensino. Tinha de me 
controlar — a nível mental, emocional e, sobretudo, energético. 
Tinha de realinhar e reintegrar a minha energia «destroçada», de 
modo a poder sentir ‑me completa e continuar o trabalho que era  
a minha missão no mundo. Por isso, fiz de imediato o que passara 
os últimos 15 anos a descobrir e a ensinar aos outros.

Apliquei os Códigos Energéticos.
Primeiro o meu corpo acalmou ‑se, enquanto era invadida por 

sentimentos de segurança e paz. Seguiu ‑se a mente, repousando 
suavemente no sentido sólido de identidade que era como uma 
bola de luz quente que aumentava de tamanho e fulgor dentro 
de mim. Tudo iria correr bem. Sabia por experiência que aquilo 
que parecera tão devastador há meros instantes acabaria por me 
beneficiar num contexto mais amplo, mais completo.

Acima de tudo conseguia sentir novamente a verdade do amor 
do meu pai. Via que, em última análise, deixar ‑me de fora do seu 
testamento não era uma traição. Sentia ‑o como uma dádiva de 
amor, que me seria revelada no momento ideal.

Quando essa nova perspetiva me dominou comecei a sorrir.  
No meu âmago senti ‑me com força, com energia. Mal podia 
esperar por subir ao palco e fazer o que faço mais de 250 dias 
por ano: partilhar a descoberta deslumbrante de quem realmente 
somos e de como podemos transformar milagrosamente todos os 
aspetos da nossa existência ao vivermos de forma mais consciente 
enquanto essa versão de nós mesmos.

À medida que o fim de semana foi avançando continuei a 
aplicar os Códigos Energéticos e mantive ‑me calma, carinhosa 
e plenamente presente. Nas semanas e meses que se seguiram, 
quando tinha emoções ou pensamentos negativos sobre o testa‑
mento do meu pai, voltava a utilizar os Códigos Energéticos — 
não só para os ultrapassar, como também para beneficiar deles. 
Aprofundei a minha compaixão e o entendimento de todos os 
envolvidos naquela situação e acabei inclusivamente por ter um 
vislumbre do propósito superior subjacente ao que acontecera 
(irei partilhá ‑lo consigo um pouco adiante neste livro).
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Tenho de admitir que se tivesse recebido a notícia do testamento 
do meu pai mais cedo — antes do meu momento de iluminação 
espiritual e antes de desenvolver os Códigos Energéticos — tudo 
teria sido muito, muito diferente. Teria reagido à decisão do meu 
pai com um «qual é o meu problema?» ou «o que fiz para mere‑
cer isto?» e teria caído numa espiral de insegurança. Furiosa e 
magoada, ter ‑me ‑ia afastado da minha família, provavelmente 
destruindo os nossos relacionamentos. Como a minha carreira 
estava tão intimamente ligada à do meu pai, poderia até ter aban‑
donado o trabalho da minha vida. Tenho a certeza de que, para 
mim, teria sido um caminho de sofrimento e dor.

Como é que sei? Porque até termos a experiência da realidade 
superior sobre nós mesmos só conseguimos abordar as situa‑
ções difíceis da vida na perspetiva de que somos desadequados 
e de que algo em nós está em falta, errado ou fraturado. Se não 
conhecermos a versão de nós mesmos que é de facto perfeita, 
íntegra e completa — a versão a que chamo Eu Espiritual — não 
temos qualquer ponto de referência diferente da velha história 
da desadequação.

O nosso problema enquanto seres humanos não é sermos 
desadequados, errados ou fraturados — o nosso problema é 
acreditarmos que assim somos. Este equívoco elementar está 
subjacente a todos os problemas, disfunções e dores que temos. 
Pode transformar dádivas em opressões, o amor numa neces‑
sidade não correspondida e alguns momentos difíceis num 
mal ‑estar crónico.

A boa notícia é que já não precisamos de viver com esse 
engano. Não temos de contar a nós mesmos as histórias de sem‑
pre sobre quem somos e o que é «real» na nossa vida. Podemos 
concretizar e tomar posse do nosso esplendor e aceitarmo ‑nos 
como os seres energéticos poderosos que somos — e criar a 
partir daí.

Podemos fazê ‑lo mantendo presente que somos seres ener‑
géticos e que a energia é o segredo de tudo.
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Viver em Dor ou em Alegria

A minha experiência de «raio de luz», o meu momento espon‑
tâneo de iluminação enquanto meditava, mostrou ‑me a verdade 
da minha essência enquanto ser energético de um modo que não 
poderia ignorar ou negar. Suspensa sobre a Terra como um ser 
radiante de luz, estava totalmente noutra realidade. Tinha desper‑
tado para uma versão diferente do entendimento da vida — e da 
minha identidade nela. Era como se estivesse a fazer mergulho, 
a olhar por trás de uma máscara, ciente de que o mundo suba‑
quático que estava a experienciar naquele instante era mais real, 
e mais verdadeiro, do que a vida à superfície. Senti que sempre 
estivera naquele local e que nunca daí sairia. Sentia ‑me mais em 
casa ali do que em qualquer outro conceito de «casa» que pudesse 
conceber na minha mente. Em vez de estar aterrada, como me 
sucedera durante toda a vida, de repente tive a experiência de  
me sentir totalmente íntegra. Não tinha lugar algum para onde ir, 
nada para fazer. Podia simplesmente ser no meu estado absoluto, 
na minha unidade com todas as coisas.

Essa sensação plena de completude era o oposto do que sentira 
até então. Na idade adulta, enquanto trabalhava com o meu pai nos 
seus seminários, tinha um sentido e um propósito, mas também 
sofria de enxaquecas debilitantes e de um cansaço persistente 
(durante anos dormi a sesta no intervalo do almoço). Estava sempre 
disposta a agradar, resolver situações e impedir qualquer tipo de 
conflito. Os meus relacionamentos costumavam ser difíceis mas 
tentava «fazer com que funcionassem», mesmo que implicasse 
não ser fiel a mim mesma. Quando terminei o curso de quiro‑
praxia estabeleci um consultório e tive grande sucesso no mundo 
exterior. No entanto, faltava ‑me alegria interior e uma verdadeira 
realização pessoal. Em suma, estava a sofrer. Não porque estivesse 
a fazer algo «errado», mas porque estava a seguir um conjunto 
de normas que não se baseavam na minha verdadeira natureza.

Quando enfrentamos uma fase difícil, não é porque tenhamos 
defeitos ou não sejamos dignos, mas porque estamos a tentar 
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colmatar problemas, dores e dificuldades recorrendo às mesmas 
forças que os geraram: a mente da Personalidade Protetora.

A PERSPETIVA DOLOROSA  
DA PERSONALIDADE PROTETORA

Antes de sabermos que somos energia, ou espírito, acreditamos 
que somos o corpo e/ou a mente. Esta simples apreensão errónea 
da nossa identidade causa ‑nos um sofrimento enorme e está no 
cerne de todos os problemas que temos na vida. Porquê? Porque 
esta visão exclui muito da nossa verdadeira natureza. Sentimos 
que nos falta alguma coisa, pelo que concluímos que algo está de 
facto em falta, errado ou desarranjado em nós. Depois dedicamos 
todo o nosso tempo e esforços a tentar compensar o sentimento 
de desadequação, como fiz enquanto crescia e durante anos na 
minha carreira profissional. O stress, a disfunção e as doenças 
resultam deste equívoco. Sentimos que nos falta algo, tentamos 
provar que temos razão ou que somos dignos e tentamos repa‑
rar o que está danificado. Quando não nos identificamos com a 
energia que realmente somos, não conseguimos sentir a nossa 
plenitude e o bem ‑estar inerentes. De modo a conquistar algum 
sentido de orientação para avançar na vida, a mente começa então 
a tecer histórias sobre como algo está de facto em falta, ou errado, 
ou desarranjado em nós.

Essas histórias e pensamentos, por sua vez, afetam ‑nos a um 
nível energético (porque somos energia). O poder do pensamento 
afeta a nossa realidade — as histórias internas não fogem a essa 
regra. Quando a mente, ao invés de ver como estamos integrados 
no tecido do Universo e inerentemente ligados a tudo o que existe, 
tece histórias sobre como estamos sós e isolados, passamos a 
considerar ‑nos sós e isolados. Assim isolados, não nos sentimos 
seguros. Julgamos que, para existirmos no mundo, precisamos de 
proteção. Estamos constantemente na defensiva face a possíveis 
ameaças e examinamos o mundo exterior à procura de locais 
onde não estejamos a receber a aprovação, a aceitação e o amor 
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de que julgamos necessitar para estarmos seguros. Em vez de 
criarmos com base na vontade do nosso coração e de procurarmos 
ativamente manter uma vida que amemos, continuamos a lutar 
pela sobrevivência.

Essa identidade baseada no medo e centrada na sobrevivência 
é por vezes designada como o ego ou o falso eu, mas eu chamo‑
‑lhe a Personalidade Protetora. Independentemente do que lhe 
chamarem, essa abordagem protetora à vida tende a limitar o que 
estamos dispostos a tentar, porque a «segurança» é a sua priori‑
dade. Isso condiciona muito as nossas relações com os outros, 
mantém ‑nos desequilibrados e gera uma tensão permanente que 
acaba por causar grandes danos a nível mental, emocional e físico.

Além disso, o nosso combate contra a Personalidade Protetora 
é inútil, uma vez que se baseia na convicção única e destrutiva 
de que somos nós o problema. Apesar de possuirmos as nossas 
próprias ferramentas para lidar com esta convicção, e até de  
a evitar em certa medida, nenhum de nós está isento de viver a 
partir desta perspetiva dolorosa (pelo menos em parte). É apenas 
um aspeto da condição humana. Uma vez mais, até deixar de ser!

Felizmente, o objetivo mais profundo dos Códigos Energéticos 
é integrar a Personalidade Protetora na nossa verdadeira natu‑
reza — o Eu Espiritual. Esta integração representa um potencial 
ilimitado de cura a todos os níveis da nossa vida. Estamos a mudar 
o jogo. Estamos a abandonar a noção de que a única alternativa 
é vivermos a partir da perspetiva da Personalidade Protetora. 
Estamos a evoluir, enquanto espécie, para um modo novo e mais 
completo de viver, amar e ser.

«CÉU–NA–TERRA»: A NOSSA EVOLUÇÃO  
PARA VIVERMOS COMO EU ESPIRITUAL

Quando começamos a ver ‑nos como os seres energéticos puros 
e magníficos que somos, iniciamos automaticamente a nossa 
viagem até à experiência da completude. É de facto assim tão 
simples.
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Quando sabemos que somos seres de energia começamos a 
existir fora das histórias baseadas no medo que a nossa mente 
cria e passamos a viver a partir da outra opção que temos ao 
nosso dispor: a perspetiva da nossa natureza verdadeira e eterna 
enquanto Eu Espiritual. Em vez de nos focarmos no exterior, 
sempre a perscrutar o horizonte à procura de algo que nos possa 
fazer mal, direcionamo ‑nos para dentro, para a energia que existe 
no interior e ao redor do nosso corpo e dependemos dela para 
nos mostrar o que é a verdade para nós. Quando tal acontece, 
a vida flui sem esforço. As oportunidades de amor e expansão 
revelam ‑se naturalmente — só temos de nos aproximar, dizer 
«sim» e deixá ‑las desenvolver ‑se. Conhecemos e sentimos a nossa 
unidade com todas as coisas e não nos achamos isolados de nada. 
O stress e as preocupações não existem, pois sabemos inequi‑
vocamente que tudo na vida acaba por contribuir para a nossa 
expansão e bem ‑estar.

Falo deste estado tranquilo e mágico por experiência própria. 
A minha viagem até despertar como Eu Espiritual seguiu ‑se a 
um momento crucial de capitulação, que me deixou mudada de 
forma irreversível. Sentia como se o meu corpo resplandecesse. 
A minha mente só queria desfrutar aquilo a que estivera exposta, 
em vez de o processar de algum modo. Tinha adquirido uma pers‑
petiva nova e totalmente diferente em matéria de quem e do que 
realmente somos. Apesar de ainda não ter começado a integrar 
a minha experiência (na verdade, no início senti ‑me bastante 
desorientada e fui levada para uma casa ali perto para me deitar), 
sabia que a minha realidade nunca mais seria a mesma. Foi o que 
acabou por acontecer e o período que se seguiu imediatamente 
à minha experiência foi, no mínimo, interessante.

Quando cheguei a casa nessa noite caí num estado de felici‑
dade que não queria abandonar. Durante muitos dias, sempre 
que levantava a cabeça da almofada sentia que seria puxada do 
êxtase para a sensação de estar debaixo do movimento ensur‑
decedor da hélice de um helicóptero prestes a levantar voo. Era 
como se tivesse absorvido uma energia de frequência superalta, 
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para a qual o meu corpo e a mente não tivessem um contexto. 
Depois, quando voltava a deitar a cabeça ou quando entrava em 
meditação, ficava de imediato imersa no estado mais maravilhoso 
que se possa imaginar. Na minha mente surgiam visões de cores 
e formas elétricas e iridescentes, outros domínios — as visões 
mais belas que alguma vez observara. Seguiam ‑se imagens que 
transmitiam simultaneamente mensagens e perceções de todos os 
tipos de verdades. Era tudo tão grandioso, brilhante e imaculado…! 
Estava em êxtase, num estado de ananda ou samadi, como lhe 
chamam as tradições yóguicas, e queria ficar ali para sempre.

Passei vários dias na cama, apenas a sentir ‑me um ser de ener‑
gia pura e divina. A minha Personalidade Protetora começou a 
fundir ‑se com o meu Eu Espiritual. Tinha liberdade na mente e 
no coração, um relaxamento profundo e belo no corpo, e passei 
muitos momentos maravilhada e assombrada pela pura cons‑
ciência de que somos verdadeiramente seres cósmicos. Porém, 
este processo não foi instantâneo. A minha abertura de energia 
subtil foi apenas o início da compreensão do que significa ser  
o ente energético que é o Eu Espiritual.

Cerca de uma semana depois tinha integrado suficientemente 
a energia de alta frequência a ponto de me poder sentar, levantar 
e caminhar. Ainda assim, o mundo exterior ao meu quarto pare‑
cia desagradável e barulhento. Estava extremamente sensível aos 
sons quotidianos, como um rádio ou uma televisão, e a ativida‑
des rápidas — pessoas a passar por mim apressadas, carros em 
movimento ou até empregados de restaurante a fazerem o seu 
trabalho. De início, o meu corpo estava tão leve que quase não o 
sentia. Depois, com o passar do tempo, comecei a baixar ao meu 
corpo de forma consciente e com mais intensidade, o que gerou 
uma sensação de força incrível.

Mesmo assim, foi difícil regressar à minha vida quotidiana.  
De certa forma sentia ‑me «entre mundos» e não fazia ideia de 
como funcionar nesse local. Já não era capaz de olhar simples‑
mente para o rosto das pessoas, ler a sua linguagem corporal e 
confiar no que diziam. Agora conseguia ver a energia debaixo do 
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verniz superficial que apresentavam. Havia outra coisa que me 
estava a ser revelada e que me parecia mais real e verdadeira.  
A minha atenção foi atraída para outro nível da realidade que 
anteriormente não me era percetível, à exceção de um breve 
período da minha primeira infância.

Quando tinha cerca de 6 anos, estava a brincar no leito de 
um ribeiro com o sol a brilhar na superfície ondulante da água.  
Os girinos desenvolviam as suas pernas nos baixios e o ar de verão 
estava perfeito e tranquilo. Olhei para as minhas mãos fora de 
água e vi uma luz dourada ao seu redor, irradiando em todas as 
direções. Naquela idade também via frequentemente esferas de 
energia colorida em torno das pessoas — à volta do meu pai, por 
exemplo, quando estava a trabalhar com pacientes ou a lecionar, 
ou em redor da minha mãe quando pintava, ou em torno dos 
outros miúdos no recreio da escola. Pensava que era normal e 
que todos viam aquelas coisas.

No entanto, depois de algumas experiências dolorosas de 
falar do que via e os outros dizerem que não tinham observado 
o mesmo, fiquei com medo que pensassem que era estranha e 
me rejeitassem. Por isso, com cerca de 8 anos, bloqueei a minha 
ligação a essas visões. Entre os 20 e os 40 anos, todavia, lembrei‑
‑me dessas experiências maravilhosas e desejei recriá ‑las, mas não 
fui capaz. Perguntei ‑me se teria apenas «inventado tudo aquilo», 
como se supõe que aconteça no caso das crianças.

Porém, após a minha abertura ao domínio energético, não só 
conseguia ver novamente a energia, como também a pressentia e 
sentia. Tinha sido real o tempo todo, mas as histórias que contara 
a mim mesma sobre as luzes tinham feito com que as deixasse 
de ver!

Mais uma vez, era capaz de apreender coisas que os outros não 
conseguiam — e, de novo, sentia ‑me pouco à vontade com essa 
capacidade, sobretudo porque era frequente ter dificuldades em 
perceber o que via e sentia. Fazia perguntas aos meus pacientes 
sobre algo que estava a ver ou a pressentir, mas eles não reco‑
nheciam o que estava a detetar. Os seus padrões energéticos, que 
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representavam uma emoção perturbada como tristeza, medo 
ou ira, pareciam ‑me óbvios, mas diziam que «estavam bem»  
e «tudo estava ótimo».

No entanto, em vez de esconder novamente as minhas novas 
perceções, insistia. Reparei que os meus pacientes, que «não sabiam 
do que estava a falar» numa consulta, na visita seguinte declaravam 
que afinal o que eu identificara sempre era verdade, mas ainda não 
se tinham apercebido. Por exemplo: durante uma consulta com 
a minha paciente Cecile, fiz ‑lhe perguntas sobre o débil fluxo de 
energia no seu sistema. Na ocasião declarou que tudo estava bem 
na sua relação, mas voltou para me dizer que andava em negação 
quanto ao verdadeiro problema com o marido. Analogamente,  
o Brian, quando lhe fiz perguntas sobre a falta de energia que via 
à sua volta, retorquiu que o facto de viajar muito em trabalho não 
o prejudicava — todavia, na consulta seguinte disse que se aper‑
cebera de que era tempo de procurar outra profissão. Inúmeras 
vezes, as pessoas voltavam para dizer que não estavam cientes de 
um problema, mas que «se acendera uma luz» no seguimento da 
nossa sessão.

Eu via e sentia a interferência no campo energético das pessoas 
antes que elas próprias se apercebessem da sua presença. Um 
campo energético fragmentado levava ‑me a fazer perguntas ao 
paciente, o que muitas vezes conduzia a uma revelação esclare‑
cedora do seu problema subjacente, como um historial de abuso 
sexual na infância ou padrões de comportamento pouco saudá‑
veis. Conseguíamos resolver esses problemas quando a luz da 
consciência do próprio paciente conseguia iluminar o plano mais 
amplo. Esta validação das minhas visões chamou ‑me a atenção. 
Era como se existisse uma película subtil de verdade por baixo 
do que o consciente das pessoas apreendia, uma camada que 
precisava de tempo e atenção para se tornar evidente.

Outras mudanças foram um pouco mais difíceis de gerir, 
como a consciência aumentada do meu próprio campo ener‑
gético. Por vezes, quando estava a falar com alguém sentia e 
via o meu próprio campo energético em volta do meu corpo.  
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De repente parecia que a minha energia se estava a sobrepor à da 
outra pessoa e que estava em cima dela, quando na verdade me 
encontrava a uma distância normal. Recuava incomodada para 
não ser intrusiva, o que levava essa pessoa a avançar na minha 
direção para manter uma distância normal. Era confuso. Sentia 
que estávamos «dentro» uns dos outros, uma vez que as nossas 
energias se estavam a sobrepor tanto. Eu recuava repetidamente 
e a pessoa seguia ‑me, até termos «dançado» de um lado ao outro 
de uma sala ou pelo passeio fora.

Posteriormente aprendi que os nossos campos energéticos 
de facto se sobrepõem. Até os nossos sistemas nervosos desen‑
volverem sensibilidade sensória (ou os «circuitos», na minha 
terminologia) para o detetarem nós não reparamos, pelo que 
julgamos que «não há ali nada» no espaço entre nós. No entanto, 
esse campo energético é a forma mais profunda de ligação entre 
todos nós, enquanto humanidade una e interligada.

Por mais estranha que esta nova forma de ser parecesse por 
vezes, cada interação que mantinha com o mundo dizia ‑me que 
eu estava de volta. O verdadeiro eu estava de volta. Sentia ‑me mais 
em paz e em casa comigo mesma do que desde que experienciara 
aqueles momentos especiais e místicos na infância. Sentia ‑me 
alegre sem qualquer motivo, aconchegada e descontraída, con‑
fortável de dia e de noite. Respirava de forma diferente e mais 
profundamente do que antes. Sabia que tudo estava bem e que as 
circunstâncias até então dolorosas do meu trabalho e da vida pes‑
soal iam ser diferentes — como se tivesse surgido uma «resposta».

Também sabia que este novo eu dilatado e real teria de aprender 
a enfrentar as contradições que eu enfrentava constantemente — 
ou a tomar decisões «racionais» tendo em consideração o meu 
conhecimento interior, não só para mim enquanto pessoa como 
também enquanto médica, amiga e confidente de muitos líderes 
importantes da minha comunidade. Por exemplo: muitas vezes 
via que os líderes da comunidade metropolitana mais abran‑
gente não estavam a agir com integridade. Esse conhecimento 
permitia ‑me tomar decisões que eram verdadeiras para mim, 
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sem sentir qualquer conflito ou necessidade de tentar pertencer 
ou rebelar ‑me. Era frequente, enquanto falava com alguém, ver 
claramente que essa pessoa estava a criar as suas circunstâncias 
de vida para defender e proteger uma versão «mais pequena» de 
quem era, como se estivesse subconscientemente a insistir em 
viver enquanto um falso eu, alimentado de drama e dor.

Em suma: a realidade que via agora — a realidade enquanto 
seres de energia plenos, completos e poderosos — muitas vezes 
não se alinhava com a perceção pessoal dos outros nem com o 
modo como viviam. Percebi que estava numa encruzilhada. Tinha 
de decidir: devia ou não seguir o que era verdadeiro? Viver em 
alegria ou regressar a uma vida de negação, ilusão e dor? Parecia 
estar em jogo muito do que eu criara na vida (amizades, atividade 
profissional e relacionamentos). Porém, era ainda mais evidente 
que a minha nova realidade era mais importante do que tudo o 
resto. Era a minha verdade e tinha de a seguir.

Pouco a pouco, seguindo as mensagens energéticas que sur‑
giam dentro de mim, escolhi a alegria — muitas vezes fora da 
lógica ou do que outros chamavam realidade. Aconselhavam‑
‑me a incorporar determinadas modalidades ou equipamentos 
na minha atividade, tratamentos que se intitulavam «os mais 
recentes avanços tecnológicos», mas os conselhos não me pare‑
ciam acertados — a minha escolha tornou ‑se num fácil «não, 
obrigada». Meses ou anos depois surgiam relatos de que esses 
equipamentos não tinham o desempenho inicialmente anunciado. 
Ou então era convidada a participar em investimentos, práticas 
empresariais ou conferências que à primeira vista pareciam 
muito boas oportunidades, mas o fluxo de energia tomava as 
decisões por mim, levando ‑me a recusar muitos desses convites. 
Acabava por se concluir, por vezes até anos depois, que aquela 
prática empresarial ou oportunidade não estava a funcionar de 
forma íntegra para os seus participantes.

Tornou ‑se uma graça — aquilo a que chamo a onda de graça 
— que norteava a minha vida. Muitas vezes, quando pressentia 
que devia concentrar a minha atenção num sentido específico, 
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pouco depois (frequentemente no prazo de horas ou dias) recebia 
um convite fantástico nessa mesma área — para participar num 
documentário ou fazer uma apresentação numa conferência 
importante, por exemplo — sem que fizesse o mínimo esforço 
nesse sentido. Além disso, sentia inúmeras vezes que devia contac‑
tar alguém com quem não falava há meses ou anos. Telefonava ‑lhe 
ou enviava uma mensagem e recebia uma resposta dessa pessoa 
a dizer que «nesse mesmo dia» tinha desejado fazer ‑me uma 
pergunta ou partilhar uma preocupação comigo, e ali estava eu!

A minha vida tornou ‑se mágica, desenrolando ‑se sem esforço 
e com muita alegria, sem qualquer dos meus anteriores senti‑
mentos incapacitantes de insegurança, conflito interior e falta 
de autoestima. Estava finalmente ancorada num plano superior, 
capaz de recorrer a uma versão da tomada de decisões que não 
exigia raciocínio. Bastava ‑me seguir os impulsos energéticos pal‑
páveis que me diziam de imediato qual era a minha escolha — e, 
milagrosamente, esses impulsos estavam sempre certos. A minha 
reação instintiva revelava ‑se inevitavelmente uma escolha muito 
melhor do que a que a minha mente educada poderia apresentar. 
Começar um novo negócio, mudar de consultório e terminar 
relacionamentos profissionais que já não serviam o propósito 
superior da minha verdadeira visão eram agora decisões fáceis 
que vinham do meu âmago. A energia que fluía através de mim 
tornou ‑se na minha bússola. Com o tempo passei a não precisar 
de informações de fontes externas para validar as minhas decisões.

É extremamente libertador viver com este tipo de orientação e 
conhecimento interior absoluto. Em vez de me esforçar imenso 
para entender as coisas e vergar a vida à minha vontade, deixo 
que a vida me mostre o caminho — e tornou ‑se numa revelação, 
numa descoberta do meu caminho certo. Entrou em jogo uma 
sabedoria superior que excedia a visão limitada da minha mente 
condicionada e educada.

Enquanto seguia a verdade que ia surgindo dentro de mim, 
começou a despontar uma nova direção para a minha vida. Sentia‑
‑me levada a dar mais preleções sobre terapia energética. Essas 
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sessões, realizadas na sala de espera da minha clínica, depressa 
esgotavam e o mais frequente era todos terem de ficar em pé 
para haver mais espaço. Também dei aulas de meditação comum, 
onde partilhei com pacientes e alunos as experiências que tivera 
nas minhas próprias meditações.

Por exemplo: certa noite estava em estado meditativo e reparei 
num afluxo de energia que me descia pelo interior da coluna 
e circulava na parte inferior da zona pélvica. Nesse instante, o 
centro do meu cérebro «iluminou ‑se» com uma experiência de 
presença plena, ao mesmo tempo que um sentido de conheci‑
mento invadia todo o meu ser. Por isso, na minha aula seguinte 
orientei o grupo através de um processo semelhante. Enquanto 
praticávamos o que eu fizera, observei ‑os para determinar ao que 
reagiam os seus campos energéticos. Vi que a minha partilha os 
ajudava a despertar a sua própria capacidade de mudar e gerir 
os campos energéticos, o que por sua vez conduziu a alterações 
na vida dessas pessoas. Na aula seguinte partilharam histórias 
sobre as coisas novas que lhes tinham acontecido desde o nosso 
último encontro.

Semana a semana, mês a mês, foram sofrendo uma verda‑
deira transformação. A Bonnie, por exemplo, após uma longa 
hesitação, percebeu finalmente que podia deixar o emprego.  
A Nicole progrediu a ponto de cair num estado meditativo profun‑
damente relaxante, que, em anos de tentativas, nunca alcançara. 
Já a Courtney libertou ‑se finalmente na meditação, permitindo 
que a energia lhe fluísse pelo corpo, o que levou à libertação do 
padrão de enxaquecas de que sofria há 20 anos. Estes resulta‑
dos, entre muitos outros, surgiram através da prática regular 
de padrões específicos de respiração, relaxamento da mente e 
meditação orientada. Observei, tomei nota e comecei a codifi‑
car tudo aquilo. Assim emergiram os princípios explícitos e as 
práticas que viriam a tornar ‑se nos Códigos Energéticos que 
aprenderá neste livro.

Na minha nova vida também fui convidada a fazer apresen‑
tações em hospitais das redondezas sobre as ferramentas de 
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medicina energética que ensinava e partilhava na minha clínica, 
muito antes de se ouvir falar desses tópicos na corrente dominante 
dos cuidados de saúde. As pessoas reagiram bem e surgiram mais 
convites para eventos maiores. Tudo aconteceu com rapidez e 
naturalidade, apenas porque me submetera e aceitara a energia 
tangível e a sua sabedoria inata que emergia no meu interior. Via 
literalmente que a energia fluía de umas situações para as outras.

Presentemente vejo todas as situações que ocorrem como 
impulsos do Universo que me impelem para a minha grandiosi‑
dade. Dissolvo dinâmicas antigas e inúteis de relacionamentos e 
encontro amor onde anteriormente existia dor e até afastamento. 
Além de ter curado por completo as minhas enxaquecas e a 
escoliose, sinto ‑me mais jovem do que há 20 anos. Agora, não 
só acredito em milagres como os vejo ocorrer constantemente. 
Como já sei de onde vêm esses milagres e como posso aceder 
a esse local, posso sempre apoiar o lado milagroso e mágico da 
vida dos outros.

—

Viver este tipo de existência plena de graça não é apenas possível 
— é um nosso direito inato. É para isso que nós e a nossa vida 
fomos concebidos. Por conseguinte, como me aconteceu a mim, 
pode acontecer ‑lhe a si.

De facto, despertar para esta mudança de identidade pessoal 
(da vida enquanto Personalidade Protetora até ao Eu Espiritual) 
constitui o verdadeiro propósito da vida humana. Quando a alma se 
encontra com a consciência, a humanidade desperta para a sua 
verdade e conhecemos a paz. É para isso que cá estamos — para 
descobrir a nossa natureza espiritual, energética, e aqui vivermos 
enquanto essa verdadeira natureza na forma física. Estamos aqui 
para despertar a nossa divindade no interior da nossa humanidade, 
para experienciar o Céu enquanto vivemos na Terra, e para viver 
o que designo como «Céu–na–Terra» — um espaço unificado.

Tudo isto está ao nosso alcance neste preciso instante. Como?  
É que, na realidade, já somos o Eu Espiritual. Podemos experienciar 
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essa realidade espontaneamente, num nanossegundo, tal como 
eu fiz naquele dia em meditação. Está aqui mesmo, à espera 
que o reconheçamos. Para nos tornarmos no Eu Espiritual não 
precisamos de ir a lado algum nem de fazer nada. Não há qualifi‑
cações, tarefas para realizar, mas… nós simplesmente não temos 
esse conhecimento. E não conhecer a nossa verdadeira natureza 
significa o estado de se viver na Personalidade Protetora.

Com os Códigos Energéticos vou ensiná ‑lo a despertar a sua 
plenitude e perfeição, o seu verdadeiro eu, o seu esplendor — e a 
aumentar a presença desse verdadeiro eu na sua vida quotidiana. 
Quando o fizer, a sua vida irá transformar ‑se magicamente, como 
sucedeu no meu caso.

Apesar de a mudança da Personalidade Protetora para o Eu 
Espiritual poder ocorrer de forma espontânea (como, em parte, 
sucedeu comigo e com outras pessoas que tiveram experiências 
igualmente profundas e transformadoras), na maioria dos casos a 
concretização do Eu Espiritual ocorre em etapas. Quer tenha ou não 
vindo a trabalhar intencionalmente com esse objetivo de despertar, a 
verdade é que tem vindo a exercer esforços nesse sentido durante 
toda a vida, porque foi para isso que veio ao mundo. Sim, tudo o 
que lhe aconteceu na vida até agora impeliu ‑o para o despertar da 
sua verdadeira natureza. Por isso, chamo à vida Projeto Despertar.

Se compreender a progressão desse despertar poderá ajudar de 
forma consciente e intencional a que ocorra com maior facilidade, 
rapidez e graça. Está tudo descrito neste livro, no que designei 
como Modelo de Despertar. O facto de «vermos» de onde e para 
onde estamos a evoluir pode ajudar a mente a efetuar a mudança 
necessária para apreender mais facilmente (e assim viver) o Eu 
Espiritual.

O Modelo de Despertar

O Modelo de Despertar reflete os três níveis distintos de consciên‑
cia de que somos constituídos enquanto evoluímos no sentido 
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de descobrirmos e vivermos a nossa verdade. À semelhança 
de uma moeda, o modelo tem duas faces. O Verso do Modelo 
(a «coroa» na moeda da imagem abaixo) tem dois níveis e repre‑
senta a Personalidade Protetora. Aí estamos constantemente em 
modo de sobrevivência, a utilizar os padrões reativos do nosso 
organismo e a gastar toda a nossa energia a criar estratégias para 
alcançarmos a segurança e nos protegermos. Só alcançamos a 
Frente do Modelo («cara») quando abdicamos do nosso apego 
aos padrões reativos, ou circuitos do sistema nervoso, e criamos 
outros circuitos novos que nos permitam ativar plenamente o 
nosso génio criador, o nosso Estado de Criação. É na Frente do 
Modelo que nos afirmamos e vivemos a partir do nosso verdadeiro 
poder — criando consciente e ativamente a nossa vida enquanto 
Eu Espiritual.

Génio criador / Estado de criação
Sobrevivência / Vitimização → Sobrevivência / Autoajuda

SO
BREVIVÊN

CIA

GÉNIO

V
ITIMIZAÇÃO CRIADOR

VERSO FRENTE

COROA CARA

FRENTE
VERSO

FASE 1: VITIMIZAÇÃO

A Fase 1 do Verso do Modelo, representada no fundo à esquerda 
no nosso diagrama, é a perspetiva de sobrevivência/vitimização. 
Em termos simples, é onde vemos a vida como algo que nos
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acontece e julgamos que não a podemos influenciar de forma 
alguma. Estamos totalmente inconscientes da nossa qualidade de 
influenciadores ou criadores e, por conseguinte, temos um forte 
sentimento de fatalismo e resignação. Acreditamos que somos 
incapazes de fazer o que queremos devido a forças exteriores 
contrárias que parecem estar fora do nosso controlo. De facto, 
podemos estar tão embrenhados no Verso do Modelo que nem 
sequer sabemos que somos infelizes ou que existe outra forma 
de ser. Podemos estar apenas a seguir uma rotina, achando que 
é isso que devemos fazer, porque a vida é assim.

Por exemplo: na Fase 1 podemos atribuir a nossa infelicidade 
e sentimentos de insatisfação ao facto de termos nascido em 
circunstâncias infelizes, de não termos o curso universitário que 
queríamos, de termos casado demasiado cedo e não termos seguido 
uma determinada paixão ou carreira profissional, ou apenas não 
termos dinheiro suficiente para fazer o que realmente gostaríamos 
(ou podemos até nem sequer pensar nisso nem o identificar). Este 
paradigma é caraterizado por raiva, medo, desespero, impotência, 
resignação, fatalismo, dificuldade em continuar, etc. A ideia é: 
«A vida está a acontecer ‑me e não tenho qualquer controlo sobre 
ela. A vida é assim.» Pode até nem traduzir este sentimento por 
palavras — a perceção desenvolve ‑se como se fosse a verdade.

FASE 2: AUTOAJUDA

É aqui que a maioria das pessoas se encontra atualmente. É um 
grande avanço de consciência em relação à Fase 1, mas ainda 
pertence ao Verso do Modelo, pois continua a basear ‑se no fun‑
cionamento reativo resultante de uma perceção subconsciente 
de desadequação enquanto Personalidade Protetora, em vez de 
um funcionamento criador a partir do conhecimento do nosso 
verdadeiro poder e esplendor enquanto Eu Espiritual.

Nesta fase já não aceitamos o nosso estado deplorável com  
o argumento de que a vida é assim. Ao invés, despertamos para o 
sentido de que estamos a sofrer e para a possibilidade de tal não 
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ser inevitável. Em vez de sermos vítimas resignadas, ficamos com 
a ideia de que algo pode mudar — podíamos ser mais felizes, mais 
saudáveis ou mais respeitados e prezados. Assim, começamos a 
procurar o que podemos fazer para levar a cabo essas mudanças.

Neste paradigma, ainda vemos a vida («boa» ou «má») como 
algo que, em grande medida, nos acontece, mas ainda assim 
acreditamos que existe algo que podemos fazer (pelo menos em 
parte do tempo). Estamos cientes de que muitas vezes podemos 
melhorar, ou até resolver, a nossa situação — e possivelmente, 
escolhendo alguns dos nossos pensamentos e atitudes, exercer 
algum controlo sobre o que experienciamos. Com a mentalidade 
certa podemos tirar o melhor partido de uma má situação e, nesse 
caso, é possível retirarmos algum benefício ou dádiva da nossa 
dor. O mote para esta fase é: «Apesar de a vida me estar a aconte‑
cer, escolho tirar o melhor partido dela.» É a mentalidade «Algo 
está mal, mas vou consertá ‑lo. Não vai ser mais forte do que eu».

Chamo ‑lhe autoajuda porque é nesta fase que nos esforça‑
mos por colmatar o que consideramos estar errado, em falta, 
ou até fraturado no nosso interior ou nos outros e tentamos ser 
mais felizes. Muitas das nossas competências para lidar com 
estes problemas, das nossas sessões de terapia e dos livros e 
programas de autoajuda, funcionam a este nível de consciência. 
Diagnosticamos um problema e, em seguida, ocupamo ‑nos com 
a sua resolução. Este paradigma ajudou ‑me de facto a diminuir 
o meu nível de sofrimento e a obter mais do que desejava numa 
fase inicial da vida, e sinto ‑me muito grata pelo apoio que pro‑
porcionou a muitos dos meus pacientes. No entanto, apesar de 
ser muito melhor do que estar totalmente bloqueado e de ter 
servido muitas pessoas durante várias décadas, não representa 
o estado avançado de consciência em que queremos estar, nem 
honra as nossas verdadeiras capacidades.

O facto de procurarmos continuamente e encontrarmos «pro‑
blemas», bem como de gastarmos os nossos recursos a resolvê ‑los, 
só nos torna melhores a resolvê ‑los. Infelizmente, isso deixa ‑nos 
com a necessidade de ter problemas para resolver para «sabermos 
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quem somos». Não reforçamos a nossa capacidade de apreen‑
der alegria e plenitude sem o contraste da dor. Nunca estamos 
um passo à frente. A um nível profundo, na Fase 2 estamos na 
verdade ainda a ver ‑nos como estando em desvantagem na vida, 
mas agora temos algumas ferramentas para compensar esse 
facto. Ainda não estamos a pensar como criadores poderosos. 
Por conseguinte, este paradigma não pode servir plenamente 
para o nosso avanço.

Felizmente, podemos obter um nível de consciência que nos 
leva muito mais além de «tirar o melhor partido do que a vida 
nos apresenta». É a Frente do Modelo, onde experienciamos 
quem verdadeiramente somos em todo o nosso poder e gló‑
ria. Naquele momento em que estive suspensa sobre a Terra, 
banhada no meu próprio resplendor, soube esta verdade sobre 
mim mesma — e sobre todos nós. Sim, até sobre si!

FASE 3: ESTADO DE CRIAÇÃO

A Frente do Modelo constitui uma interpretação muito diferente 
da vida no Verso. É o lugar para viver em modo de génio criador 
ou estado de criação do Eu Espiritual. É onde começamos a ver 
que na verdade não existem más circunstâncias de que devemos 
tirar o melhor partido ou encontrar um lado positivo, pois nunca 
houve algo errado, em falta ou fraturado. Apesar de «encontrar 
um lado positivo» ser um conceito maravilhoso e nos ajudar 
quando estamos bloqueados no Verso do Modelo, representa 
uma utilização muito incompleta das nossas capacidades cria‑
tivas. Pelo contrário, na Frente, sabemos que cada dificuldade 
nos beneficia e pressentimos, sentimos e sabemos que, ao nível 
mais elevado da alma, desempenhámos um papel na sua própria 
criação. Existe um propósito em tudo, que é despertar ‑nos para a 
nossa verdadeira grandeza. Sim, estamos a desempenhar um papel  
no nosso próprio processo de despertar. A parte mais grandiosa do 
nosso ser convida a parte menor para se fundir com ela, gerando 
a experiência de plenitude que procuramos.
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