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Introdução

Todos temos no nosso âmago o poder de atrair tudo o 

que desejamos para nós. Este é o tema central de Crie 

o seu próprio destino: seja o herói da sua vida — uma 

obra diferente de todas as outras da minha autoria. Decidi escre-

ver acerca do tema da criação, porque me senti atraído a fazê-lo 

e não por pensar que fosse o passo mais lógico a dar na evo-

lução dos livros que fui escrevendo nas duas últimas décadas. 

Senti-me atraído por uma força que não me permite ignorá-lo.

Assim que comecei a escrever, senti-me invadido por 

sentimentos de humildade e, ao mesmo tempo, de arro-

gância, por estar a abordar esta questão. Esses sentimentos  

geraram perguntas como: Quem sou eu, para quê escrever 

acerca da capacidade para criar? O que sei eu sobre a criação? 

Não será este um tema próprio dos seres divinos? Que autorida-

de tenho para falar aos outros sobre uma capacidade dos deuses? 

Tinha essas dúvidas todas a fervilhar em mim, pelo que, por 

mais que me custe admitir, a minha motivação acabou por ser  

mais a dúvida do que qualquer outra coisa.

Ao encetar a tarefa de expor estes princípios espirituais, 

não fazia ideia do que havia de dizer e de como o dizer, nem 

do número de princípios em causa. Foi então que fiz o que 
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sugiro aos meus leitores na minha obra mais recente, Your 

Sacred Self . Afastei todas as dúvidas e comecei a dar ouvidos 

às vozes interiores, assegurando-me de que receberia a orien-

tação necessária e de que não estaria sozinho neste projeto. 

Por outras palavras, submeti-me, mergulhei mais fundo nas 

minhas meditações e libertei-me de todos os receios e dúvi-

das, para poder, simplesmente, confiar.

Uma parte de mim sabia que todos nós temos a capacida-

de para criar no mundo material coisas do mundo espiritual 

invisível. Acreditava nessa possibilidade porque os grandes 

mestres espirituais nos aconselham a vermo-nos a nós pró-

prios como seres sem limites e a apercebermo-nos de que 

não há quem não tenha em si o poder de Deus sempre à dis-

posição. Mas escrever um livro acerca desse tema e fornecer 

os princípios espirituais a aprender e a dominar parecia-me 

uma tarefa, no mínimo, desafiante.

Por essa altura, estava eu a ponderar escrever esses prin-

cípios, apesar de não saber bem quais eram precisamente 

e em que ordem os deveria apresentar, quando recebi uma 

mensagem de um mestre chamado Guruji, a quem dediquei 

a obra. Na sua mensagem, Shri Guruji disse-me para ouvir 

uma gravação sobre o poder da criação e para praticar, eu 

próprio na minha vida, aquilo que aprendesse. A partir daí 

estaria em condições de apresentar essas técnicas ao mundo. 

Explicou-me que os grandes sábios e mestres do Oriente já 

dominavam a capacidade para criar há milhares de anos, mas 

mantinham-na em segredo.

Ouvi tudo o que me disse com muito interesse e come-

cei a praticar na minha meditação diária os princípios que 

aqui apresento. Depois de obter resultados incríveis quase 
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instantaneamente, resolvi falar sobre eles nas minhas aulas  

e ensinar os princípios espirituais que começara a praticar na 

minha vida, sem os catalogar ou organizar.

Alguns meses depois fiz uma gravação intitulada, Me-

ditations for Manifesting. Milhares de pessoas começaram a 

utilizar esses princípios e a praticar as técnicas de meditação 

para criar. Os resultados foram espetaculares. Recebi mensa-

gens de pessoas de todo o mundo que utilizam estas técnicas  

e meditações com orientações sonoras.

A meditação com orientações sonoras descrita nesta obra 

produziu manifestações espantosas nas vidas de muitas  

pessoas. Ouvi histórias de promoções laborais, de casos de 

gravidez quase impossíveis, de venda de casas que esta-

vam há anos no mercado sem compradores interessados e 

outras sobre prosperidade e cura que roçam o domínio do  

milagroso.

Sei que estes princípios funcionam. O seu poder mila-

groso não assenta numa crença; é um conhecimento. Sei 

que não temos acesso ao nosso poder divino sobretudo por 

causa dos condicionalismos a que estamos sujeitos. Sei que 

se praticar estes nove princípios com afinco, o leitor poderá 

começar a manifestar praticamente tudo o que for capaz de 

conceber na sua mente.

Sei também que entrar no domínio da criação é como 

enveredar por um caminho desconhecido. É evidente que 

nunca poderá saber ao certo o que o espera, se decidir des-

bravar esse território. Assim, peço-lhe que tente não encher  

o caminho de preconceitos. Esforce-se por ler estes princípios  

e por começar a aplicá-los na sua vida, sem os julgar com base 

nos padrões restritivos que lhe impuseram como «mero ser 
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humano», ou seja, como pessoa limitada. Os preconceitos só 

servem para lhe restringir o potencial ilimitado, impedindo-

-o de criar o que deseja. Talvez nunca lhe tenha passado pela 

cabeça que o conceito de desejo pudesse ser compatível com  

o conceito de consciência espiritual superior, mas acredite 

que aquilo que deseja é fundamental.

Seria impossível imaginar um mundo sem desejo. Criar é 

desejar. Até a vontade de não desejar é um desejo. O processo 

de criação começa sempre com um desejo. Cultivados como 

sementes de potencial no caminho para a consciência espi-

ritual, os seus desejos poderão desabrochar e concretizar-se 

livremente, em paz e harmonia com o seu mundo.

Permitir-se explorar esse caminho é conceder-se a liber-

dade de utilizar a mente para criar o mundo material que 

melhor corresponda ao seu mundo interior. Esse mundo in-

terior é o catalisador que irá determinar as suas experiências 

no mundo físico. Terá de se livrar da ideia de que não contro-

la as circunstâncias da sua vida. Terá de se desviar da men-

talidade coletiva, segundo a qual ninguém pode criar nada. 

A mentalidade coletiva inibe-lhe a capacidade natural para 

cocriar a vida que deseja.

Analise as pressões e crenças às quais sucumbiu e que 

refletem a mentalidade da sua família imediata e alargada, da 

sua comunidade, do seu grupo religioso, do seu grupo étnico, 

do seu grupo profissional/educativo ou de qualquer tipo de 

pessoas. Descubra que áreas da sua vida estão tão atulhadas 

desses conceitos preconcebidos que atrasam a sua evolução 

pessoal, travando a passagem do fluxo de energia entre a 

sua própria individualidade e os seus verdadeiros desejos ou 

crenças.
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Ficar preso à consciência coletiva é como dizer: «Prefiro 

evoluir lentamente.» Para além disso, essa mentalidade dá-

-lhe sempre margem para ser fraco e impotente. Prefere evo-

luir com um grupo a fazê-lo espontaneamente, como lhe dita 

a sua própria consciência.

Se realmente compreende que é capaz de criar, sabe que 

controla a velocidade a que a sua vida muda. Um místico pra-

ticante cria rapidamente, porque, em vez de ver o mundo pe-

los olhos do grupo e dos antepassados, volta-se para o mundo 

que tem atrás dos olhos.

Quando desligar os seus circuitos dessas forças externas, 

verá a sua evolução aumentar drasticamente. Assim que ou-

vir uma voz por detrás dos olhos a dizer «avança», deixará de  

esperar que as outras pessoas avancem primeiro. Deixará 

de filtrar as suas sugestões na mentalidade coletiva que visa 

mantê-lo em segurança e desincentivá-lo de cultivar a sua in-

dividualidade.

Só pude começar a minha viagem de esclarecimento de-

pois de reconhecer que o acordo coletivo para me manter em 

segurança e para me amar desadequadamente me permitia 

procurar algo muito superior. Se estiver à espera de que as 

outras pessoas aprendam a manifestar os seus desejos mais 

íntimos, não terá tempo, nesta vida, para sequer dar início à 

sua viagem. Tem de se desligar dos condicionalismos e per-

ceber, nesse espaço que tem atrás dos olhos, que pode e deve 

aceitar o desafio de criar o seu destino.

Cultivando a convicção interior para manifestar as coisas 

do mundo invisível para o mundo material, passará a com-

preender que todas as coisas do universo têm em si uma for-

ça divina universal. Não existe um Deus diferente para cada 
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indivíduo, cada planta, cada animal ou cada mineral. Somos 

todos um. Desse modo, a mesma força divina que tem em si, 

que o faz pensar e respirar, está simultaneamente presente 

em tudo e todos. É universal. Não existe, por isso, nada que 

não a tenha. Consequentemente, aquilo que parece estar em 

falta na sua vida também contém essa força divina ou inteli-

gência universal que o leitor possui em si.

Criar torna-se, por conseguinte, o simples ato de dar for-

ma a um novo aspeto de si próprio. Não está a criar uma coisa 

a partir de nada. Aprende, sim, a alinhar-se com um aspeto 

do seu ser que os seus sentidos desconheciam poder ativar.  

É muito importante que compreenda isso. O leitor e aquilo 

que deseja criar na vida são um só!

Enquanto escrevia esta obra, gozei da experiência de 

escrita mais pacífica de sempre. O que tem agora nas suas 

mãos resulta desses nove princípios. Todos os dias fiz preci-

samente aquilo que escrevo aqui acerca dos nove princípios.

Ao praticar os nove princípios, apercebi-me de que esta-

va a criar um manual para a criação espiritual que qualquer 

pessoa poderia adquirir e começar a aplicar imediatamente. 

Sabia que não tinha de encher as páginas com centenas de 

exemplos desses princípios e dos seus resultados, tanto para 

mim como para muitos dos meus alunos e leitores do mun-

do inteiro. Sabia ser desnecessário incluir muitas citações  

e afirmações, como fiz em vários dos meus livros. Esta obra 

seria bastante diferente.

Enquanto escrevia e permitia que estes princípios se ma-

nifestassem através de mim só pensava na palavra «conciso». 

Para mim, isso significava evitar conceitos rebuscados, estu-

dos de caso e citações. Dedicava-me a um estilo de escrita 
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que caraterizo como: «Dizer o que se quer dizer. Falar com 

simplicidade. Falar diretamente. Falar do coração e resistir 

à tentação de escrever demasiado.» Foi o que fiz ao escrever 

este livro.

Não há capítulos, só nove princípios. Tento simplificar 

ao máximo cada princípio. Todos eles saíram diretamente do 

meu coração e não da minha cabeça. Escutei as minhas pró-

prias orientações e passei-as para o papel. Sempre que sentia 

que tinha dito o necessário, e depois de apresentar sugestões 

específicas para implementar esses princípios, parava. Tem 

nas suas mãos o manual «mais conciso» que consegui fazer 

para ensinar os princípios fundamentais da criação espiritual.

Dita-me a sabedoria interna que ao praticarmos estes 

nove princípios receberemos orientações. O leitor não fará 

esta viagem sozinho e verá os seus desejos manifestarem-se 

na sua vida como o seu destino.

Por fim, perceberá que deve dizer «sim!» e não perguntar 

«como» à luz verde que lhe envio.

Wayne W. Dyer
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Todos temos em nós a divina capacidade para criar-

mos e atrairmos tudo o que precisamos ou deseja-

mos. Tamanho é o poder desta afirmação que deve 

relê-la e saboreá-la antes de começar esta viagem.

Quase tudo o que nos é ensinado sobre a nossa realidade 

contradiz esta asserção. Sei, contudo, que ela é muito verda-

deira e valiosa. Aconselho-o a deixar-se de hesitações e a per-

mitir que esse pensamento penetre na sua consciência: tenho 

a divina capacidade para criar e atrair o que preciso ou desejo!

Não será através do esforço físico que vai ganhar consci-

ência do seu Eu superior. Também não encontrará nenhuma 

técnica sobrenatural, como por exemplo invocar os anjos, 

que faça esse trabalho celestial por si. É essencial que o lei-

tor perceba que é um corpo físico num mundo material e, 

ao mesmo tempo, um ser não físico com acesso a um nível 

superior. Um nível superior que se encontra no seu interior 

e ao qual pode ter acesso passando por todas as etapas do 

desenvolvimento adulto.

Vários escritores exploraram as etapas do desenvolvimento 

desde o nascimento até à adolescência, mas poucos escreve-

ram sobre as etapas da idade adulta. Aparentemente, todos os 
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adultos passam por quatro etapas. Todas representam mentali-

dades, mas não estão necessariamente associadas à idade ou à 

experiência. Alguns atravessam-nas rapidamente, aprendendo 

bastante cedo que somos um ser físico e, ao mesmo tempo, 

um ser superior. Há quem nunca passe das primeiras etapas.

Na obra, O homem à Descoberta da sua Alma, Carl Jung faz 

uma análise crítica das tarefas do desenvolvimento do adulto. 

Na sua opinião, uma dessas tarefas era ganhar consciência do 

eu superior. Na próxima secção apresento a minha interpreta-

ção das etapas do desenvolvimento do adulto segundo Jung.

Escrevo acerca dessas etapas com um certo grau de conhe-

cimento, porque passei muitos anos em cada uma delas. Foram 

os degraus que conduziram à consciência do meu Eu superior. 

Todas implicaram experiências que me permitiram avançar 

em termos de mentalidade e de consciência. O culminar deu-

-se neste nível, em que posso utilizar os nove princípios para 

cocriar a minha vida. Ou seja, para criar o meu próprio destino.

Ao ler esses princípios, analise as etapas pessoais e únicas 

do seu desenvolvimento como adulto, contrastando-as com 

os arquétipos de Jung. O seu objetivo é ganhar consciência do 

seu Eu superior como dimensão do seu ser que transcende  

as limitações do mundo físico.

AS QUATRO ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO ADULTO

O ATLETA

O termo «atleta» não serve para denegrir os atletas ou o com-

portamento de atleta. Tem como intuito descrever o período  

Crie o seu destino vale.indd   22 6/19/14   11:15 AM



c r i e  o  s e u  p r ó p r i o  d e s t i n o

23

de tempo nas nossas vidas adultas em que a identificação 

principal assenta no corpo físico e no seu funcionamento no 

mundo quotidiano. É nesta fase que medimos o nosso valor e 

a nossa felicidade pelas nossas capacidades e aparência física.

São inúmeras essas capacidades absolutamente pessoais 

e únicas. Podem ser coisas como a velocidade a que corre-

mos, a distância a que lançamos uma bola, a altura a que sal-

tamos e o volume dos nossos músculos. Julgamos o valor da 

nossa aparência física por um padrão de poder de atração que 

se baseia na forma, no tamanho e na textura das partes cor-

porais, do cabelo e da pele. Numa cultura consumista como 

a nossa, esse julgamento chega mesmo a abarcar a aparência 

dos nossos carros, casas e roupa.

Essas são as preocupações que uma pessoa tem quando 

se encontra na fase mais precoce do desenvolvimento adulto. 

Nessa altura, a vida parece-nos ser impossível sem um espe-

lho e uma dose constante de aprovação para nos sentirmos 

seguros. A etapa do atleta é a etapa do nosso desenvolvimen-

to adulto em que nos identificamos totalmente com o nosso 

desempenho, o nosso poder de atração e os nossos feitos.

Muitas pessoas ultrapassam essa etapa do atleta e passam 

a ter considerações mais significativas. Dependendo das suas 

circunstâncias pessoais, algumas pessoas entram e saem vá-

rias vezes desta etapa. Há quem nunca a deixe.

Para perceber se ultrapassámos a etapa do atleta, temos 

de perceber até que ponto nos identificamos sobretudo pelo 

nosso corpo. É evidente que devemos cuidar do corpo, tra-

tando-o bem, exercitando-o e alimentando-o o melhor que 

pudermos. Ter orgulho na sua aparência física e apreciar os elo- 

gios que lhe dirigem não implica que tenha uma fixação pelo 
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seu corpo. Se, no entanto, as suas atividades físicas diárias gi-

rarem em torno de padrões predeterminados de desempenho 

e aparência, isso significa que o leitor se encontra na etapa  

a que chamo «o atleta».

Nessa etapa, não pode praticar a arte da criação. Para con-

seguir conhecer e utilizar a sua energia divina interior terá de 

deixar de se identificar exclusivamente como um corpo físico.

O GUERREIRO

Quando deixamos para trás a etapa do atleta tendemos a en-

trar na fase do guerreiro. Nessa altura, o ego domina a nos-

sa vida e faz-nos sentir necessidade de demonstrar a nossa 

superioridade, compelindo-nos a conquistar o mundo. Para 

mim, o ego é a ideia que temos de nós próprios como sendo 

importantes e diferentes de todas as outras pessoas. Ego pode 

ser um acrónimo de Earth Guide Only1, uma vez que repre-

senta uma identificação exclusiva com os nossos eus físicos 

no mundo material.

O objetivo do guerreiro movido pelo ego é subjugar e 

derrotar os outros, numa corrida pelo primeiro lugar. Nesta 

etapa, só pensamos em concretizar objetivos e feitos numa 

competição com os outros. Orientados pelo ego, sentimos 

muita ansiedade e estamos permanentemente a comparar os 

nossos êxitos. Os nossos feitos são registados por troféus, ga-

lardões, títulos e acumulação de objetos materiais. O guerrei-

ro preocupa-se muitíssimo com o futuro e com quem o possa 

1 Earth Guide Only significa Guia Exclusivamente da Terra. [N. da T.]
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travar ou interferir no seu estatuto. A motivação dele são fra-

ses de ordem como: «Se não sabe para onde vai, como há de 

saber quando lá chega?»; «O tempo é dinheiro e o dinheiro é 

tudo»; «Ganhar não é tudo — é a única coisa»; «A vida é uma 

luta constante»; «Se não o fizer, outra pessoa o fará».

O guerreiro é obcecado pelo estatuto e pela posição na 

vida. O tema deste período da existência comandado pelo ego 

e centrado nos outros é convencê-los acerca da sua superiori-

dade. É nesta etapa que tentamos fazer o que fazem os guer-

reiros: conquistar e reclamar a propriedade dos espólios das 

batalhas que travamos.

Para saber se já ultrapassou esta etapa, tente perceber 

qual é a força motriz da sua vida. Se for a conquista, a derrota, 

a aquisição, a comparação e a vitória a todo o custo, é eviden-

te que ainda está na etapa do guerreiro. Talvez entre e saia 

regularmente dela, para melhor funcionar no mercado. Só o 

leitor poderá determinar a intensidade com que esta atitude 

domina e rege a sua vida. Se vive sobretudo a esse nível, não 

poderá criar, no sentido que aqui descrevo.

O ESTADISTA

Na etapa de vida do estadista já dominámos o ego e mudámos 

a nossa consciência. Passamos a querer saber o que prezam 

os outros. Em vez de estarmos obcecados com o que temos, 

sentimo-nos realmente interessados no que têm os outros.  

Começamos a perceber que o nosso principal objetivo é dar e não 

receber. O estadista ainda é um vencedor e, em geral, um atle-

ta. A diferença é que a sua motivação interna é servir os outros.
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Só se pode sentir verdadeiramente livre quando aprender 

a dominar o ego e deixar de pensar apenas em si próprio.  

Se der por si transtornado, ansioso e fora da sua rota, diga-

mos assim, tente perceber até que ponto permite que o seu 

estado emocional dependa da forma como julga que o tratam 

e consideram. Encontrará a liberdade quando deixar de dar 

peso à opinião que os outros têm de si e conseguir passar  

algum tempo sem pensar na sua pessoa.

A experiência de sair da etapa do guerreiro e entrar na 

etapa do estadista foi extremamente libertadora para mim. 

Antes de o fazer, tinha de satisfazer todas as necessidades do 

meu ego, quando dava conferências em público, o que signi-

ficava que era atormentado por receios sobre o modo como 

seria recebido e aceite, ou se iria perder o meu lugar e sentir 

embaraço.

Foi então que, sem fazer qualquer esforço concertado, co-

mecei a meditar antes das conferências. Nessas meditações, 

recitava silenciosamente um mantra, em busca da melhor 

forma de servir. Depois de me ter destacado do ego, o meu 

discurso melhorou significativamente e entrei na etapa do 

estadista.

A etapa do estadista no desenvolvimento do adulto assen-

ta no serviço e na gratidão por tudo o que nos aparece na vida. 

Neste nível, aproximamo-nos muito do nosso Eu superior. 

A força primordial na sua vida deixa de ser o desejo de ser o 

mais poderoso ou o mais atraente, ou de dominar e conquis-

tar. O leitor penetra num domínio de paz interior. É sempre 

ao serviço dos outros, independentemente do que fizer ou de 

quais forem os seus interesses, que encontra a tão almejada 

beatitude.
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Uma das histórias mais comoventes que alguma vez ouvi 

foi a da Madre Teresa que, já octogenária, ainda cuidava dos 

mais desfavorecidos das ruas de Calcutá. Uma amiga minha 

de Phoenix entrevistou-a para uma rádio. Enquanto conver-

savam antes de irem para o ar, Pat perguntou-lhe: «Posso fa-

zer alguma coisa para a ajudar na sua causa, Madre Teresa? 

Acha que posso ajudar, angariando fundos ou fazendo publi-

cidade?»

Madre Teresa respondeu-lhe: «Não, Pat, não precisa de 

fazer nada. A minha causa não tem que ver com publicidade 

ou dinheiro. Tem que ver com algo de muito superior.»

Pat insistiu: «Não há nada que possa fazer por si? Sinto-

-me tão impotente.»

E Madre Teresa retorquiu: «Se realmente quer fazer al-

guma coisa, Pat, amanhã de manhã levante-se às quatro e 

percorra as ruas de Phoenix. Descubra uma pessoa que se 

sinta sozinha e convença-a de que não está sozinha. É isso 

que pode fazer.» Eis uma verdadeira estadista a dar de si pró-

pria todos os dias.

Ao ajudarmos os outros a perceberem que não estão sozi-

nhos, que também eles têm um espírito divino, independen-

temente das circunstâncias das suas vidas, avançamos para 

um eu superior que nos proporciona uma sensação de paz e 

propósito inacessível ao atleta e ao guerreiro. É nesta fase que 

nos poderemos lembrar das palavras da Madre Teresa: «Vejo 

Jesus Cristo todos os dias, em todos os seus perturbadores 

disfarces.»

Há uma etapa ainda mais elevada do que a do estadista. 

É para a quarta etapa que o conduzo cuidadosamente, nesta 

viagem de desenvolvimento da consciência.
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O ESPÍRITO

Tenha a idade que tiver e ocupe a posição que ocupar é nesta 

etapa da vida que o leitor reconhece a sua verdadeira essên-

cia e o Eu superior. Conhecer o seu eu superior é o primei-

ro passo no caminho para se tornar cocriador de todo o seu 

mundo, aprendendo a gerir as circunstâncias da sua vida e 

participando com segurança no ato da criação. O leitor torna-

-se, literalmente, um criador.

A etapa do espírito carateriza-se pela consciência de que 

este local chamado Terra não é o seu lar. O leitor sabe que não  

é um atleta, um guerreiro, nem talvez um estadista e sim 

uma energia eterna universal, imortal, ilimitada e infinita  

a re sidir num corpo. Sabe que nada morre e que tudo é ener-

gia em constante mutação.

Enquanto alma com um corpo, sente-se apaixonadamen-

te atraído pelo seu mundo interior. Deixa os receios para trás 

e começa a sentir uma espécie de desapego em relação a este 

plano físico. Torna-se observador do seu mundo e tem aces-

so a outras dimensões da consciência. Essa energia interior 

infinita não se encontra apenas em si, mas está presente em 

todas as coisas e todas as pessoas que estão e estiveram vivas. 

Começa a saber tudo isso intimamente.

Para evoluir para além do plano terreno, tem de apren-

der a deixá-lo quando lhe apetecer, descobrindo a fonte dessa 

energia infinita responsável pela entrada de ar nos seus pul-

mões, pelas suas batidas cardíacas, pelo crescimento do seu 

cabelo e pela capacidade para ler as palavras deste livro. Não 

é o seu eu físico que lhe faz crescer o cabelo; é a natureza.  

A energia em que o leitor consiste trata de tudo. Esse espírito 
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que é o leitor não está, de modo algum, contido no domínio 

físico. Não tem fronteiras, forma ou limites exteriores. Tem 

consciência da verdadeira fonte da sua vida, apesar de o leitor 

ter sido condicionado para não acreditar em nada disso.

Quando alcança este nível, entra no espaço que considero 

ser o de estar neste mundo, sem ser deste mundo.

Essa energia que você é, chame-lhe o que quiser — o es-

pírito ou a alma —, nunca morre e nunca morreu. A maioria 

das pessoas entende o mundo espiritual como uma ocorrên-

cia futura a conhecer após a morte. Em geral, ensinaram-nos 

que nos é impossível conhecer o eu superior enquanto esti-

vermos encerrados num corpo neste planeta. Mas o espírito 

é o agora. É o leitor, neste momento, e a energia não é uma 

coisa que virá a conhecer e sim aquilo que é, aqui e agora.

A energia invisível que outrora esteve presente em 

Shakespeare, Picasso, Galileu ou em qualquer forma huma-

na também nos é acessível a todos, porque a energia do espí-

rito nunca morre — apenas muda de forma.

Muito embora a nossa mente racional do lado esquerdo 

do cérebro tenha sido ensinada a crer que, quando uma pes-

soa morre, o espírito desaparece, a verdade é que não pode-

mos destruir energia. O seu Eu superior é o espírito que tem 

presentemente em si. A energia que foi Picasso não era o 

corpo dele, tal como a energia que foi Shakespeare não era  

o corpo dele. Eram os sentimentos interiores e o génio criativo 

que assumiram a forma de corpo e de criação na tela ou no pa-

pel. Isso nunca morreu. Não pode, porque não tem fronteiras, 

fim ou caraterísticas físicas a que possamos chamar forma.

Essa energia existe em si, leitor. Se quiser conhecê-la, 

pode sintonizar-se com ela. Ao fazê-lo, deixará as limitações 
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deste plano terrestre e entrará numa dimensão de infinidade 

que lhe permitirá criar e atrair tudo o que quer ou precisa 

nesta viagem.

Neste nível, consegue um maior desapego emocional-

mente em relação ao que considera ser a sua realidade. A esse  

desapego segue-se o conhecimento de que o observador em 

si que repara em tudo o que o rodeia e em todos os seus 

pensamentos não passa da fonte do seu mundo físico. É com  

essa consciência e vontade de entrar nesse domínio que come- 

ça a aprender a atrair tudo o que deseja e precisa, enquanto 

estiver aqui, num corpo físico.

Até agora, não terá provavelmente conseguido desapegar-

-se do mundo material. Talvez lhe pareça que não existe outro 

mundo. Se assim for, é porque abandonou a sua capacida-

de divina, sendo essa a causa do mundo sensorial que tan-

to abraça. Ganhar consciência do seu Eu superior universal  

e eterno permite-lhe mais facilmente ter acesso a esse mun-

do e participar no ato de manifestar todos os seus desejos.

O VISÍVEL E O INVISÍVEL

Pare um pouco e pondere acerca do mundo das formas que 

vê ao seu redor, incluindo o seu corpo. Qual é a causa de tudo 

o que observa? Pense quem é que observa e repara em todas 

as «coisas». Quem é esse «Eu» invisível dentro de todos os 

ossos, veias, artérias e pele que lhe constituem a forma física? 

Para se conhecer efetivamente, deve compreender que tudo  

o que observa à sua volta foi e é causado por qualquer coisa no 

mundo invisível. Essa qualquer coisa é o mundo do espírito.
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Quando vir um carvalho gigante, pergunte-se o que levou 

essa árvore a tornar-se o que é. Começou de uma pequena 

bolota, um rebento que se desenvolveu numa árvore impo-

nente. A sua mente racional e lógica diz que essa bolota deve 

ter qualquer coisa parecida com «arboreza». Mas, se abrir  

a bolota, não encontrará nela nada que se pareça com uma 

árvore. Apenas uma massa castanha e poeirenta. Se analisar 

melhor essa coisa castanha que compõe a bolota, descobrirá 

pedaços mais pequenos de coisa castanha e, por fim, molé-

culas distintamente «bolotezas». Depois, encontrará átomos, 

eletrões e partículas subatómicas, por esta ordem, até che- 

gar ao mais ínfimo, na magnitude máxima do microscópio. 

Então verá não as partículas, mas sim ondas de energia que 

vão e vêm misteriosamente.

Chegará à conclusão de que a bolota e a própria árvore 

têm um criador invisível, incomensurável e a que as pessoas 

com necessidade de classificar tais coisas chamam espírito 

ou alma. A fonte de tudo é, portanto, uma não-coisa, porque 

não se encontra na dimensão do comensurável.

Esse mundo invisível, fonte do mundo visível, também 

está na sua origem. Observe-se cientificamente e descobrirá 

que não é criação sua. Se o leitor não se criou a si próprio,  

o que o criou?

Podemos regressar à conceção e explicar a criação como 

a colisão entre duas gotas de protoplasma humano que re-

sulta na sua aparência, na forma de um diminuto ponto que 

se desenvolveu no corpo que o leitor é hoje. Se, porém, ana-

lisar melhor essas gotas de protoplasma humano e ajustar 

o microscópio para aumentar ao máximo, e fizer o mesmo 

com o pontinho que constituiu a sua primeira experiência 
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de forma, descobrirá a mesma verdade que descrevia a bolo-

ta. No princípio está a energia — energia sem dimensões e 

que não se encontra no mundo visível. É o nosso eu original.  

É uma potencialidade e não um objeto. Um «ímpeto futuro», 

se quiser, que é o potencial para se tornar mais qualquer coi-

sa e não-coisa.

O conceito genérico de alma ou espírito é que os possu-

ímos, mas não precisamos muito deles no nosso dia-a-dia. 

Talvez se tornem importantes depois de o corpo morrer.  

Assumo aqui outra posição no cerne deste primeiro princí-

pio da criação. É o que o conduz ao eu superior e, daí, a uma  

vida milagrosa de cocriação com Deus do estado de ser ideal. 

Para além disso, este espírito é permanente e incapaz de se 

perder ou eliminar.

O seu destino é tornar-se cocriador com Deus e prezar 

a santidade de tudo o que chega a este mundo das formas 

a que chamamos lar, mas que não passam de um ponto de 

paragem transitório.

A sua capacidade criativa tem origem na mente invisível. 

Começa no mundo invisível das ondas e da energia. Tal como  

os planetas, as estrelas, as flores, os animais, as pedras,  

o leitor, as suas posses e as suas criações — tudo, sem exce-

ção. Analise tudo e mais alguma coisa e verá que, no fundo, 

não existem formas, mas apenas uma qualidade invisível que 

as traz do mundo invisível para o mundo observável.

É o mundo invisível que gostaria que tomasse em con-

sideração ao ler esta obra. Imagine que existiam dois mun- 

dos em que coexistíamos em simultâneo. Olhe agora mesmo 

à sua volta, para o mundo das formas. Em seguida, volte-se 

para dentro e perceba que esse mundo das formas começou 
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na dimensão invisível que nem de longe conseguimos com-

preender.

Então, dê o grande passo no sentido de ganhar consciên-

cia de que o leitor é esses dois mundos em simultâneo. Não 

se destaca do mundo invisível, da mesma maneira que não 

se destaca do mundo visível. É uma combinação de ambos, 

em todos os momentos da sua vida, até mesmo se passar 

a crer que reside exclusivamente no mundo visível e que 

nada tem que ver com o invisível. Pode crer que tem! Agora 

mesmo!

O problema que a maioria de nós encontra no percurso 

para a criação e para aprender a gerir as circunstâncias da 

vida é ter perdido a capacidade para oscilar entre o mundo das 

formas e o mundo invisível. Imagine que existe uma linha  

a marcar o meio da sala em que se encontra neste momen-

to. Faça de conta de que tudo à direita da linha representa  

o mundo visível. Tudo o que se encontra à esquerda da linha 

é a causa de tudo o que está do lado direito. O mundo invisí-

vel fica à esquerda e o mundo visível à direita.

Agora, reflita sobre a crença que tem de que a sua pessoa 

(integralmente) não pode entrar no mundo à esquerda da li-

nha imaginária. Se atravessasse ocasionalmente essa linha, 

entraria no mundo do criador. Não lhe ensinaram que o cria-

dor é algo que existe fora de si? (Explicarei melhor esta ques-

tão no segundo princípio.) Nesse caso, o seu mundo interior 

(o mundo invisível) está cheio de noções que o impedem de 

participar no processo criativo.

Segundo alguns dogmas, a participação no processo cria-

tivo é blasfémica, loucura ou significa que nos atribuímos 

demasiada importância. Mas recue à primeira frase deste 
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primeiro princípio e releia-a as vezes que forem necessárias 

para que faça ressonância consigo: Tem dentro de si a divina 

capacidade para criar e atrair tudo o que precisa ou deseja.

Está mais do que dentro de si. É a sua própria pessoa  

e são os seus condicionalismos que tem de superar para po-

der ter acesso a esse mundo. Atravesse essa linha que separa 

o eu físico do eu igualmente real mas invisível. Assim que 

ultrapassar os obstáculos da sua mente que o impedem de 

transpor a linha, o seu eu invisível abrir-lhe-á as portas para 

a criação da sua vida.

TRANSCENDA O QUE O CONDICIONA

Quer queiramos quer não, todos nós fomos condicionados 

a pensar e a agir automaticamente de determinada forma. 

Para termos acesso ao nosso eu superior, temos de ultrapas-

sar esse condicionamento. Pode ter a certeza de que o ego 

não levará nada a bem que o tente fazer.

Pedir ao ego para ajudar a reduzir a sua própria impor-

tância para lhe permitir ter acesso ao seu Eu superior é como 

tentar sustentar-se em cima dos ombros. O ego é tão incapaz 

de se afastar em deferência ao espírito quanto os seus olhos 

são capazes de se ver a eles próprios ou a sua língua é capaz 

de tocar na própria ponta!

A sua tarefa é, portanto, sair de um autêntico atoleiro de 

paradoxos. Se contar com o seu ego para lhe superar a in-

fluência, só reforçará o domínio que ele tem sobre si. Deve 

descobrir uma forma de emancipar a sua consciência das  

limitações que lhe impõem o corpo e a mente.
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No estado do ego, o leitor tende a ver-se como uma entida-

de isolada. Para superar esse condicionalismo, deve começar 

a encarar-se como a própria humanidade e não como uma 

forma isolada num corpo. Muito simplesmente, se sente 

que está desconectado do resto da humanidade e que é uma 

entidade verdadeiramente isolada que precisa de se afirmar  

e competir com as outras, não poderá concretizar os seus  

desejos.

Concretizar não é obter coisas que não existem. É atrair 

o que já existe e faz parte de si, ao nível espiritual. Se per-

manecer isolado, aquilo que desejar criar ser-lhe-á sempre 

inacessível. Se mudar essa consciência e for capaz de se ver 

a si próprio como parte daquilo que deseja, transcenderá  

o condicionamento do seu ego e de todos os outros egos que 

contribuíram para esse processo na sua vida.

Se reconhecer a presença de Deus em si, não só dissol-

ve a identificação do ego como entidade isolada de Deus, 

como passa a ter uma imagem totalmente nova de si próprio.  

Depois de despertar para o seu eu superior poderá, com prática,  

ultrapassar esse condicionamento que o leva a considerar-se 

um ser isolado.

Passo a citar alguns dos pensamentos condicionados que 

permitem ao ego dominar a sua vida impedindo-o de mate-

rializar aquilo que deseja e que o deseja a si.

1: Não controlo a minha vida. Essa força é-me exterior. Esse 

tipo de reação condicionada pelas circunstâncias da sua 

vida atribui a responsabilidade a uma fonte que lhe é ex-

terior e acaba por ser uma boa desculpa a utilizar, sempre 

que a vida não lhe correr de feição.
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Pode alterar esta noção em qualquer altura, passan-

do a acreditar que a força vital do universo é tal e qual  

o que o leitor é. Pense nisso todos os dias, sentindo a for-

ça vital a percorrê-lo. Desvie a atenção dos pensamentos 

dominados pelo ego acerca das circunstâncias da sua vida 

até ao momento presente, reparando conscientemente 

na sua respiração, nos sons, texturas, odores e cenas que  

a força vital sente através de si. Pratique esse ato de afastar 

os pensamentos acerca da sua vida num dado momento 

e tenha acesso à experiência de sentir a energia vital fluir 

nos seus sentidos.

2: As pessoas não podem criar; tudo isso não passa de uma 

função de dados cósmicos que são lançados. Esta é uma 

noção muito popular, sobretudo para pessoas que se  

encontram em circunstâncias menos favoráveis. Culpar 

a sorte ou qualquer força externa invisível que controla  

o universo é um hábito típico do condicionalismo que 

leva à incapacitação e, consequentemente, à derrota. Tem 

de se livrar dessa alucinação que o faz julgar-se incapaz 

de atrair o que deseja. A criação não é nenhum truque 

de magia; criar é atrair um novo aspeto de si próprio que 

estava oculto.

O leitor é o universo. O universo não lhe é exterior. 

O leitor é essa força que está em tudo, até nas coisas que 

antes não lhe apareceram na vida. Lembre-se de que será 

aquilo em que pensar. Se achar que não é capaz, então 

tem razão, pois será precisamente isso que lhe acontecerá 

na vida. O resultado do «não sou capaz» leva à próxima 

reação condicionada.

Crie o seu destino vale.indd   36 6/19/14   11:15 AM



c r i e  o  s e u  p r ó p r i o  d e s t i n o

37

3: Já tentei e nunca consegui. Neste caso, a reação condi-

cionada é crer que se já tentou uma vez sem êxito, não 

vale a pena tentar outra vez, porque o resultado será o 

mesmo. Eis uma palavra-chave: «tentar». Tentar significa 

lutar, empenhar-se, esforçar-se muito, fixar objetivos e daí 

por diante.

Faça uma pequena pausa e tente levantar um lápis de 

cima da mesa. Tente apenas levantá-lo. Verá como tentar 

não existe. Ou pega no lápis ou não pega. Ponto final.  

O que considera tentar pegar no lápis significa simples-

mente não pegar nele.

Pare de ser obcecado com o passado e com o ato de 

tentar. Opte antes por se descontrair e viver o momen-

to, reparando na diferença que faz retirar à força vital o 

peso dos juízos de valor e das explicações. Verá o bem 

multiplicar-se o quanto baste assim que perceber que não 

é um ator impotente no processo da realização das coisas.  

A rica abundância do universo será sua assim que se liber-

tar do raciocínio que faz do seu passado o seu presente.

Se ainda não conseguiu criar o que deseja é porque crê 

numa ideia errada. O seu passado é uma ilusão. É o trilho 

que fica para trás e que não o leva a lado nenhum, indepen-

dentemente daquilo em que possa acreditar. Só lhe resta  

o agora e nunca tentou nada. Simplesmente ainda não o 

fez. Já pode extrair esse raciocínio do seu mundo interior.

4: Só os seres altamente evoluídos são capazes de criar. 

Eis o ego a dizer-lhe que é isolado e distinto dos seus  

mestres espirituais e dos outros que vivem nos níveis 

mais elevados. Apesar de todas as práticas espirituais  
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o aconselharem a discernir o divino que há em si, a per-

ceber que tem em si a mesma mente que o seu mestre  

e a descobrir o reino dos céus no seu âmago, o ego não 

acredita. O ego só acredita no isolamento e tenta conven-

cê-lo de que o leitor é inferior a esses seres altamente evo-

luídos de que ouviu falar.

Rejeite esses pensamentos, substituindo-os pela no-

ção de que está ligado a todas as pessoas por essa for-

ça vital invisível que é a sua essência divina. Recuse-se a 

colocar os outros acima ou abaixo de si e veja-os em pé 

de igualdade consigo. Para conseguir chegar à verdadeira 

criação, terá de perceber bem essa noção.

Estes são alguns dos pensamentos que lhe andam à volta 

na cabeça, quando contempla a ideia de ter o que quer e preci-

sa de querer, bem como a ideia de ter aquilo que precisa de si.

O primeiro princípio espiritual leva-o a superar os seus 

condicionalismos. Exige-lhe que adote uma nova atitude em 

relação a si próprio e que a pratique diariamente. Recomen-

do-lhe que conheça o Eu superior, em vez de ler acerca dele, 

ou seja, recomendo-lhe que o conheça nas profundezas do 

seu ser para nunca mais duvidar dele.

Não vale a pena ter uma filosofia se ela não passar da 

consciência de rituais e dos ensinamentos de especialistas. 

A sua filosofia só poderá funcionar para si se a aplicar diaria-

mente, tornando-a um padrão de energia. Deve ter necessa-

riamente uma verdade eterna e uma qualidade utilitária que 

o faça sentir: sim, sei que é verdade, porque a aplico e funciona.

O leitor tem efetivamente um Eu superior. Poderá vê-lo 

tanto nas dimensões visíveis como invisíveis da sua vida.  
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Assim que se convencer disso, a crença de que o ego é a força 

motivadora dominante da sua vida perderá o seu poder.

Encorajo-o a seguir estas sugestões para desenvolver  

o primeiro princípio como parte permanente da sua cons-

ciência total. Esse plano de ação funcionou comigo. Se me 

deparar com a dúvida, regresso a este plano de quatro pontos 

que me restitui o contacto com o meu Eu superior.

COMO CONHECER O SEU EU SUPERIOR  

SEM SOMBRA DE DÚVIDA

1: Segue-se uma excelente definição de esclarecimento: estar 

mergulhado e envolvido em paz.

O seu Eu superior só quer que o leitor esteja em paz. 

Não julga, compara ou exige de si que derrote quem quer 

que seja, ou que seja melhor do que outra pessoa. Só quer 

que o leitor esteja em paz. Sempre que estiver prestes  

a agir, faça-se a seguinte pergunta: Aquilo que estou prestes 

a dizer ou a fazer dá-me paz? Se a resposta for sim, força; 

assim, tem acesso à sabedoria do seu eu superior. Se a 

resposta for não, lembre-se de que é o seu ego quem está 

ao leme.

O ego promove a turbulência porque quer substan-

ciar o seu isolamento de toda a gente, incluindo de Deus. 

Há de incentivá-lo a julgar e a comparar, tal como há 

de insistir consigo em como é ele que tem razão e quer  

o seu melhor. Só poderá conhecer o seu eu superior se der 

ouvidos à voz que apenas lhe deseja paz.
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2: Ultrapasse a restrição do plano físico. O propósito do eu 

superior é ajudá-lo nesse esforço. Pode fazê-lo criando 

um santuário interior só seu. Vá para esse retiro interior 

silencioso tanto quanto puder e liberte-se de todos os ape-

gos ao mundo exterior do ego.

Quando estiver nesse santuário, verá uma luz nascer 

em si que passará a conhecer e a respeitar. Essa luz é a 

sua ligação à energia da criação. É como tomar banho em 

luz pura; sentirá essa energia ao penetrar silenciosamen-

te no interior. Essa luz não pertence ao plano terreno; ela 

ajuda-o a ir para além do mundo físico. Lembre-se de que 

não pode sair do plano físico se ainda estiver nele. O seu 

verdadeiro eu, que é invisível, pode atrair a energia do sol, 

do vento e de tudo o que é celestial.

3: Recuse-se a defender-se perante quem quer que seja ou o que 

quer que seja no plano terreno. Deve aprender a manter-se 

no seu padrão de energia superior, independentemente 

daquilo que estiver a acontecer no mundo material. Isso 

significa que o leitor será uma espécie de sábio desconhe-

cido que se recusa a medir forças com o que quer que seja 

no plano físico.

Esse é o desafio do seu Eu superior. Está para além 

do sistema da realidade que identifica como material e 

como forma. Sirva-se da sua luz interior para se alinhar 

e permita que quem discorde dessa perspetiva tenha o 

seu próprio ponto de vista. O leitor está em paz. Nunca 

explica a sua energia e recusa-se a exibi-la. Fica satisfeito 

apenas por conhecê-la.
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4: Por fim, submeta-se e confie na sabedoria que o criou. Está 

a desenvolver uma fé que transcende as crenças e os en-

sinamentos dos outros. Essa confiança é o seu cantinho 

de liberdade que será sempre seu. Aliás, é tão importante 

que é o objeto do segundo princípio espiritual da criação, 

a ler na próxima secção.

vxvxv

O seu Eu superior não é apenas uma  

noção espiritual elevada. É uma forma de ser.  

É o primeiro princípio que tem de compreen- 

der e adotar para chegar a atrair aquilo que 

quer e aquilo de que necessita, neste parên-

teses da eter nidade que conhece como vida.
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