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O material neste livro é a compilação essencial de quase 

trinta anos de busca num caminho de crescimento de 

consciência. Seria impossível nomear todos aqueles 

que contribuíram para a minha compreensão do material 

apresentado neste livro. Por conseguinte, gostaria de expres‑

sar a minha profunda gratidão, coletivamente, aos professo‑

res, místicos, gurus e filósofos de todas as eras que deixaram 

um legado da sua sabedoria, livros e cassetes para que pudés‑

semos beneficiar das suas experiências. Também gostaria de 

expressar a minha gratidão à comunidade dos que andam no 

caminho e que sempre foram uma enorme fonte de conheci‑

mento — muitas das pérolas de sabedoria que obtive nesta 

vida vieram de companheiros de caminho na busca pela ver‑

dade.

À minha primeira professora no caminho, a minha irmã, 

Lucy Pond, obrigado por me abrires os olhos. O meu professor 

de yoga e grande amigo, Bob Smith, merece um reconheci‑

mento especial. O seu conhecimento sobre os caminhos que 

ligam os chakras não tem paralelo. Através dos seus workshops, 
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aprendi muitas das técnicas, posturas, exercícios de respiração 

e meditações que contribuem para a minha compreensão dos 

chakras.

Gostaria de agradecer especialmente aos meus grandes 

amigos, Julie e Robert Grattan. Ofereceram‑me conselhos 

úteis sobre o manuscrito mas, mais do que isso, a sua fé em 

mim e no material deu‑me confiança e força. Linda Joy Stone, 

Alex Holland e Geri Froomer leram o manuscrito e oferece‑

ram‑me novas perspetivas sobre o material e ideias editoriais. 

A minha mãe maravilhosa, Mama Jane, abençoou o livro com 

a sua frase de aceitação: «Acho que tens aqui qualquer coisa.» 

Gostaria de agradecer especialmente à minha grande amiga 

Lynn Mitchell. A atenção cuidadosa que deu ao manuscrito 

ajudou‑me a dar uma derradeira forma a este trabalho. Tam‑

bém gostaria de agradecer a Robert Marritz pelas suas ideias 

editoriais e pelo incentivo.

Gostaria de agradecer a Nancy Mostad, gestora de aquisi‑

ções na Llewellyn, pelo seu apoio, incentivo e toque pessoal 

nas suas interações comigo. Agradeço muito ter conhecido 

Carl e Sandra Weschcke, as forças motrizes da Llewellyn, e por 

poder discutir o livro com eles. Ambos demonstraram um in‑

teresse caloroso em relação a mim e àquilo que tenho a dizer. 

Tive a sorte de poder trabalhar com o editor Michael Maupin. 

O seu interesse genuíno pelo material permitiu‑lhe fazer su‑

gestões muito úteis, e foi um prazer trabalhar com ele. Tam‑

bém gostaria de agradecer a William Merlin Cannon por criar 

o design da capa, que é um reflexo fidedigno do espírito deste 

livro.

Também gostaria de estender a minha gratidão ao meu 

amigo e artista Jim Sorenson, que criou uma linda capa provi‑

sória para o livro no início do projeto.
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Por fim, nunca será demais falar no papel que a minha 

querida mulher, Laura, teve neste livro. Ao longo do projeto, 

deu‑me imenso apoio e incentivo. Ela também se disponibili‑

zou para experimentar os exercícios e atividades sugeridos 

para cada chakra e deu um feedback precioso sobre o que resul‑

tava melhor. Obrigado Laura, por estares ao meu lado — du‑

rante o projeto e enquanto minha companheira de vida.
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T odos queremos o mesmo na vida: felicidade, realização, 

saúde e bem‑estar, e relacionamentos que nos preen‑

cham. Não devia ser assim tão difícil — parece tudo tão 

simples. Mas há coisas que interferem. A vida acontece. Sabe‑

mos quando não estamos em equilíbrio — conseguimos senti‑

‑lo! Mas o que fazemos em relação a isso?

Ensinaram‑nos muito sobre como desenvolver as capacida‑

des necessárias para encaixarmos neste mundo. Parte‑se do 

princípio que, se tudo estiver a correr bem no mundo exterior, 

seremos felizes. Isto é «colocar a carroça à frente dos bois». 

Temos de aprender a sentir‑nos felizes e realizados a nível in‑

terior e, depois, o nosso mundo exterior vai começar a fazer 

sentido como um reflexo do nosso mundo interior. Precisa‑

mos de mapas para resolvermos estas questões e alcançarmos 

aquilo que é o nosso direito inato. Os chakras podem oferecer 

um tal mapa para ativar e equilibrar os vários níveis das expe‑

riências de vida.

Os chakras são vórtices rodopiantes de energia, situados 

precisamente à frente da coluna e posicionados desde o cóccix 

Prefácio
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à coroa da cabeça. Os chakras são um mapa do seu mundo in‑

terior — a sua relação consigo mesmo e a forma como expe‑

riencia energia. A vida é energia. A mesma força que flui 

através de toda a vida, flui através de si. Isto é o maná — a res‑

piração — o prana, o chi (Qi) da vida. Os chakras interagem 

com esta força vital universal e animam os vários aspetos da 

sua vida, a partir do universal — através do individual e para 

o interior da terra — voltando depois a subir.

A nossa compreensão sobre os chakras é muito antiga, re‑

montando à Índia antiga e aos yogis hindus. Mas não precisa‑

mos de ser um yogi para beneficiarmos do seu conhecimento. 

O modelo ancestral resistiu ao tempo devido à sua autentici‑

dade e aplicabilidade. Todos aqueles que andam em busca, no 

caminho, acabam por tomar consciência dos chakras devido 

à sua universalidade.

Este modelo não é intelectual, é empírico. Não se trata me‑

ramente de algo para estudar — é a sua energia! É algo com 

que se identificar — são os seus chakras. Já estão a funcionar 

a um ou outro nível. Fique a conhecer os chakras dentro de si, 

não nestas páginas. Não se trata de material para memorizar… 

desafie‑se a identificar cada um destes centros dentro de si.

O meu caminho para descobrir os chakras e o seu valor na 

minha vida foi algo sinuoso. Quando era novo, tinha muito 

jeito para o desporto e, inicialmente, a minha identidade es‑

tava muito ligada a isso ou, pelo menos, a minha identidade 

exterior. Isto levou a uma popularidade e aceitação bastante ra‑

zoáveis. Mas, no interior, estava em tumulto. Tinha um 

enorme mundo interior, mas não o entendia. Não tinha qual‑

quer ponto de referência.

Cresci a acreditar que, já que o meu mundo interior era tão 

incoerente em relação ao meu mundo exterior e que estava 
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a pensar em coisas com que o mundo exterior nunca lidava, 

devia haver algo de errado. Estava preocupado com o meu 

bem‑estar mental, mas consegui manter isto em segredo.

Fui para a faculdade e tornei‑me professor e, mais uma 

vez, o mundo aceitou as minhas aspirações. No mundo exte‑

rior, tudo parecia perfeito. Contudo, o meu mundo interior es‑

tava ainda mais conturbado. Segui todos os passos que 

deveriam levar à felicidade, mas o certo é que continuava con‑

fuso.

Tive a sorte de ter uma irmã astróloga, e ela fez‑me a mi‑

nha primeira leitura de horóscopo quando tinha vinte anos. 

Começou a fazer‑se luz: encontrei uma referência para o meu 

mundo interior que não se baseava num modelo patológico. 

A astrologia ofereceu‑me um mapa para o meu mundo inte‑

rior e, pela primeira vez, tive uma referência saudável para 

esta parte da minha personalidade. Isto deu início à minha 

busca espiritual e cheguei ao livro de Ram Dass, Be Here Now, 

que revelou mais modelos saudáveis do meu mundo interior. 

Comecei a ver este mundo interior como um recurso maravi‑

lhoso, em vez de uma fonte de confusão. Fui levado a estudar 

os chakras, tal como acontece à maioria das pessoas no cami‑

nho da autodescoberta. Ouvimos falar deles na nossa jornada 

do despertar.

Isso foi quase há trinta anos, e a minha ligação aos chakras 

tem sido constante desde então. Têm sempre uma aplicação. 

Não existe um tempo em que não seja benéfico ter um mapa 

dos dois níveis do ser: em primeiro lugar, aquilo que está a fa‑

zer no exterior e, em segundo, onde está dentro de si enquanto 

faz aquilo que está a fazer.

No primeiro nível, está a lavar a loiça. No segundo nível, 

onde está dentro de si enquanto lava a loiça? Está zangado, 
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irritado, diligente, distraído, tranquilo, reverente? O espetro 

é praticamente ilimitado. É apenas uma atividade, mas quanta 

variedade de sítios possíveis onde pode estar dentro de si 

mesmo enquanto realiza essa atividade! É isto que os chakras 

abordam; onde está dentro de si enquanto faz aquilo que está 

a fazer.

Acabei por terminar a minha formação de professor, mas 

sentia‑me demasiado limitado dentro do sistema educativo. 

Precisava explorar além das barreiras tradicionais da educa‑

ção. Mudei‑me com a minha jovem família para o Havai e vivi 

numa comunidade onde a Universidade do Universo me deu 

uma abundância de informação para olhar para a vida fora das 

crenças tradicionais. Tornei‑me astrólogo e um estudante 

ávido do caminho místico.

Mudámo‑nos para o estado de Washington, criámos outra 

comunidade e um restaurante, e continuámos a explorar esti‑

los de vida alternativos: yoga, meditação, astrologia, alimentos 

naturais, viver em cooperativa. Aos meus trinta e tal anos, que‑

ria um enquadramento mais rígido para testar as crenças me‑

tafísicas que norteavam a minha vida. Estava pronto para 

voltar ao mundo académico e tirar um mestrado. Fiz um pro‑

grama de estudos personalizado e acabei por tirar um Mes‑

trado Científico em Metafísica Experimental na Central 

Washington University.

Tinha de obter a aprovação dos meus tutores quanto ao 

curso que fundei. Eles ajudaram‑me a elaborar o meu pro‑

grama de estudos de forma a cumprir os padrões académicos 

da universidade. As disciplinas que criei foram «Psicolo‑ 

gia Jungiana e Metafísica», «Cura Não Convencional», 

«O I‑Ching» e «Modelos de Consciência». A minha tese 

utilizou cartas astrológicas em comparação aos testes de 
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personalidade tradicionais (Stanford, MMPI1, Meyers–Briggs, 

etc.). Preparei uma experiência e demonstrei que os astrólogos 

eram capazes de usar cartas astrais de nascimento que condi‑

ziam com precisão, além de qualquer acaso, com os questioná‑

rios de personalidade preenchidos por indivíduos e com o seu 

horóscopo correto. Esperava, de algum modo, lançar uma ex‑

pedição para obter o respeito da comunidade científica pelos 

estudos metafísicos.

Depois de obter o mestrado, fui incentivado a fazer um 

doutoramento para desenhar testes científicos para medir 

princípios metafísicos. No entanto, nesta fase, mesmo depois 

de ter sido aparentemente bem‑sucedido ao trazer a metafísica 

para a universidade, comecei a perceber a loucura deste casa‑

mento entre a metafísica e a ciência. Estas áreas têm premis‑

sas diferentes. O método de pesquisa científica leva à conceção 

de uma experiência que exclui todas as influências além das 

que o experimentador controla. A premissa da metafísica co‑

meça com a inter‑relação de toda a realidade e com a impossi‑

bilidade de isolar acontecimentos dentro do controlo do 

experimentador.

Percebi que a parte científica e académica da nossa mente 

é limitada na sua capacidade de explorar os aspetos metafísi‑

cos da vida. A ciência tem o seu lugar, mas vi que é melhor ser 

posta de lado, se quisermos explorar as nossas realidades me‑

tafísicas. A ciência não tem alma. Ignora aquilo que não pode 

ser medido ou provado — é esse o seu filtro. As experiências 

do mundo interior não podem ser medidas ou provadas, mas 

são experienciadas todos os dias.

1 Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota. [N. da T.]
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A vida é energia, e os chakras abordam a energia. 

A força vital universal circula através de nós e traz‑ 

‑nos a experiência da vida. Os chakras são os arma‑

zéns e transmissores da energia universal e cada um dos cha‑

kras representa frequências distintas dentro do universal. Os 

chakras interagem com o campo eletromagnético de energia 

e transformam‑no na energia que suporta as nossas vidas.

Os chakras são as condutas através das quais a energia uni‑

versal flui. A forma pessoal como sentimos isto é através de 

um movimento que vem da terra e passa dos chakras inferio‑

res para os chakras superiores, mas isto não é linear — é cí‑

clico e circula em ambos os sentidos.

Pode comparar isto à forma como a fotossíntese funciona 

no mundo das plantas. A energia do sol é absorvida pela subs‑

tância material da planta e dá‑lhe vida. A energia é atraída para 

baixo, para as raízes, que extraem nutrientes da terra. Depois, 

a energia volta a subir pela planta e é, por fim, expressa como 

a sua floração — energia transformada em beleza e devolvida 

ao mundo. O mesmo acontece connosco. Captamos a energia

Os Chakras:
a Energia da Vida
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Todos nós temos um mundo interior — não duvide das 

suas experiências só porque a ciência não consegue prová‑las. 

As suas experiências interiores também não serviriam num 

tribunal. Mais uma vez, é o filtro errado. Tem de cultivar 

o lado místico do seu ser, confiar nas suas experiências, estar 

com o seu verdadeiro espírito e não julgar‑se pelos padrões ex‑

ternos. Ninguém é uma melhor autoridade no que toca à sua 

relação com a energia do que você mesmo. Isto é altamente 

pessoal, por isso, mais uma vez, o que está escrito aqui não 

é tão importante como aquilo que isto evoca dentro de si.

Compreender os chakras é um dos meios mais eficazes de 

aceder aos vários níveis de consciência que lhe estão disponí‑

veis. É um sistema simples de compreender e, todavia, é um 

guia profundo do mundo interior. Neste momento, já está 

a experienciá‑los. O modelo dos chakras dá‑lhe uma forma de 

identificação do tipo de energia que está a experienciar: sobre‑

vivência, prazer/sexualidade, poder, amor, criatividade, intui‑

ção e espiritualidade. Cada um destes sete níveis de energia 

é animado pelos sete chakras.

Neste livro, vou apresentar o modelo na sua forma tradicio‑

nal de compreensão e depois vou expandi‑lo. Deste modo, usa‑

rei o modelo dos chakras como uma referência que oferece uma 

estrutura para poder ser explorado. Mas também vou usar a mi‑

nha liberdade criativa, com base em anos de experiência, para ir 

bem mais além do modo tradicional de usar os chakras. Espero 

que cada leitor tenha uma reação diferente, o que é positivo. 

Não apresento estas ideias como uma verdade absoluta. Pelo 

contrário, são um «trabalho em curso», e quando o leitor tem 

uma experiência diferente daquela que apresento, encorajo‑o 

a seguir a sua verdade pessoal. É disto que se trata: aceder à sua 

experiência pessoal direta dos vários centros de consciência.
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Tente, e a sua experiência direita vai verificar a validade dos 

seus méritos enquanto guia para entender as experiências da 

vida. Isso ajuda‑o a saber em que nível de consciência está 

a agir, em qualquer momento. Fornece‑lhe um mapa para 

ativar e experimentar outros níveis de consciência. Quando 

surgirem problemas, desafios e dificuldades na sua vida, 

o modelo dos chakras oferece‑lhe uma ferramenta para o aju‑

dar a identificar a origem do conflito dentro de si. Todos aque‑

les que procuram, no caminho, acabam por chegar a esta 

conclusão: identificar a origem interna é a chave para libertar 

o ser.

O ideal é tornar‑se elástico na consciência: mover‑se livre‑

mente através da totalidade do seu ser; mergulhar plenamente 

no significado da sua vida pessoal e nas lições desta encarna‑

ção, e ainda ser capaz de se elevar do seu ser separado para vi‑

venciar a beleza da sua ligação a questões coletivas e o Divino.

Ao explorar os chakras, vou focar‑me nos sete chakras tra‑

dicionais principais. Atualmente, existe muita especulação 

sobre chakras que estão a ficar disponíveis para nós, além dos 

sete tradicionais. No entanto, neste livro, vou deixar essa pers‑

petiva de lado e vou concentrar‑me exclusivamente nos sete 

chakras clássicos.



PARTE   I
Introdução
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FIgura 1: Pontos dos chakras no corpo humano

Coroa (7)

Plexo
Solar (3)

Sacro (2)

Raiz (1)

Garganta (5)

Coração (4)

Terceira 
Visão (6)
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do sol, esta é puxada para baixo, para a raiz do nosso ser. De‑

pois, vai buscar à terra e, posteriormente, sobe, tornando‑se, 

finalmente, a floração do nosso ser quando esta é oferecida de 

volta ao mundo. Ao trabalharmos com a nossa consciência, ela 

torna‑se mais uma expressão de beleza.

Os chakras são vórtices rodopiantes de energia subtil, loca‑

lizados na coluna, desde a base até à coroa (ver a Figura 1, à es‑

querda). Cada um destes sete principais chakras oferece uma 

perspetiva diferente sobre a vida ou sobre qualquer situação. 

A mesma questão, vivenciada a partir de níveis de consciência 

diferentes, assume significados inteiramente novos. Imagine 

a coluna como um poço de um elevador e os chakras como os 

vários andares a partir dos quais podemos vivenciar a vida. 

Quando sobe de um patamar de consciência para outro, a sua 

perspetiva expande‑se.

Ou imagine os chakras como sete andares de um edifício. 

Quando está no andar de baixo e olha pela janela, a vista é sig‑

nificativamente diferente da vista que se vê a partir dos outros 

andares. A cada elevação sucessiva, a visão torna‑se paulatina‑

mente mais expansiva. O ideal é ter janelas limpas em cada 

um dos andares para que a vista possa ser a mais clara. As 

crenças podem escurecer as janelas, e tem de estar pronto 

a desafiar as suas crenças existentes para poder limpá‑las.

A partir de cada andar diferente, a sua perceção expande‑se 

à medida que vai ficando ciente de uma realidade mais ampla 

que inclui os seus andares prévios de perceção e que, também, 

inclui um panorama que vai para além da sua capacidade per‑

cetual anterior. O objetivo é ter uma perceção clara: janelas 

limpas, não toldadas por crenças culturalmente condiciona‑

das. Ao considerar cada chakra, reflita sobre como cada um 

deles se manifesta na sua vida.
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Os chakras determinam o seu uso da energia. São as bate‑

rias para os vários níveis da sua energia vital. Recebem, arma‑

zenam e expressam energia ao interagirem com a força vital 

universal. A liberdade com que a energia consegue fluir para 

a frente e para trás, entre si e o universo, está em correlação 

direta com a saúde total e com o bem‑estar que experiencia.

Quaisquer bloqueios ou restrições, quer à receção quer 

à expressão desta energia vital, irão levar ao mau funciona‑

mento do organismo no seu todo e serão expressos como 

doença, desconforto, falta de energia, medo ou desequilíbrio 

emocional. Quando se familiariza com o sistema de chakras, 

com o seu funcionamento e com a forma como este devia fun‑

cionar idealmente, consegue detetar os seus próprios blo‑

queios e restrições, e desenvolver linhas de ação para resolver 

complicações. Por bloqueio, quero dizer restrição, já que um 

bloqueio completo levaria a uma desconexão com a força vital 

universal, ou seja, à morte física.

Todos temos chakras, e todos eles funcionam. Esta afirma‑

ção inclusiva deverá tranquilizar aqueles que estão preocupa‑

dos em saber se têm todos os chakras ou não. Se estiver vivo, 

tem! É surpreendente o número de pessoas a quem foi dito 

que não têm todos os chakras a funcionar. Têm sim. O grau de 

eficácia é o fator que varia entre indivíduos e entre fases dife‑

rentes na vida desses indivíduos.

O primeiro nível de entendimento dos chakras é vê‑los 

a funcionar na sua vida como o fluxo de energia. A mesma 

força vital que flui através de todas as árvores, plantas, ani‑

mais, nuvens, rios e montanhas flui através de si. Flui através 

do sistema de chakras, de uma forma organizada e percetível. 

Isto pode ser observado e experienciado, mas primeiro é pre‑

ciso desenvolver a perspetiva da testemunha.
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As gradações de energia que os chakras representam são 

distinções subtis da força vital universal. Já que observar esta 

distinção requer um ponto de observação, este primeiro nível 

de entendimento requer o desenvolvimento de uma «cons‑

ciência de testemunha» — «estar no mundo, mas não ser do 

mundo», como diz o adágio espiritual. Envolve desdobrar‑se 

para estar em dois níveis de experiência em simultâneo — 

estar plenamente presente na vivência do momento en‑

quanto observa simultaneamente a experiência de um ponto 

distanciado. Isto é a testemunha. Não consegue distinguir os 

jogadores sem uma ficha de pontuação e é a testemunha que 

tem esta ficha, e que consegue identificar os jogadores em 

campo.

Aqueles que são abençoados com uma visão suficiente‑

mente sensível para ver os chakras, descrevem‑nos como vór‑

tices de energia que giram, muito à semelhança de rodas de 

luz, cada um irradiando a sua própria cor. Quanto mais de‑

pressa estas rodas giram, mais energia conseguem receber e 

transmitir. De qualquer modo, a frequência de energia é mais 

baixa no Chakra da Raiz e aumenta quando se aproxima do 

Chakra da Coroa, como notas musicais que sobem a escala, ou 

como cores do arco‑íris, que vão desde o vermelho até ao vio‑

leta. A expressão combinada de todas estas rodas de luz com‑

põe a sua aura — a radiação subtil de energia luminosa dos 

chakras.

Os chakras são frequentemente associados ao sistema de 

glândulas endócrinas. A sua colocação no corpo corresponde 

à localização de muitas destas glândulas endócrinas, e o signi‑

ficado de cada chakra individual está estreitamente ligado à 

função da glândula correspondente. No entanto, seria um erro 

considerar que esta ligação é de algum modo física. Embora 
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estejam localizados ao longo da coluna e posicionados mesmo 

à sua frente, os chakras não são definitivamente físicos.

A energia dos chakras, embora subtil e não física, permeia 

todos os aspetos da sua vida. Ao ficar ciente de cada uma das 

suas influências, desloca a sua atenção do que é visível para 

a energia subjacente aos acontecimentos, onde pode acontecer 

a verdadeira mudança.
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T rabalhar com os chakras requer equilíbrio. É o requisito 

universal para poder circular pelo sistema dos chakras 

à vontade. Sem equilíbrio, vai ficar polarizado na área 

da sua vida que está em desequilíbrio. Isto vai criar situações, 

cenários e problemas relacionados ao chakra desequilibrado. 

Tentar alcançar o equilíbrio a partir do desequilíbrio não fun‑

ciona — acabamos sempre por tentar compensar com dema‑

siado esforço, gerando um desequilíbrio na outra polaridade. 

Andamos para a frente e para trás, oscilando para além do 

ponto de equilíbrio quando tentamos alcançá‑lo, em vez de 

mergulharmos nele.

Exercício 1

Podemos ver isto numa postura de yoga que conta 
com um único pé de apoio. A postura da árvore é fá‑
cil de descrever. Fique de pé e direito com o peso 
distribuído de igual modo entre os dois pés. Deslo‑
que o seu peso para o pé esquerdo para que o pé 

Equilíbrio
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FIgura 2: Encontrar o equilíbrio com a Postura da Árvore
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direito não suporte qualquer peso e possa levantá‑
‑lo. Agora, eleve o pé direito e pressione‑o contra 
o interior da coxa da sua perna esquerda. Estique‑se 
para cima e para baixo em simultâneo para evitar 
deslocar a anca para a esquerda. Solte a perna 
e junte as palmas das mãos à frente do peito numa 
postura de oração. Encontre o ponto de equilíbrio 
(ver Figura 2, à esquerda).

Quando tentar fazer esta postura pela primeira vez, vai os‑

cilar para a frente e para trás, tentando alcançar o estado dese‑

jado. Vai usar os grandes músculos das pernas e do abdómen 

para tentar alinhar‑se, mas vai continuar a oscilar para a frente 

e para trás, além do ponto de equilíbrio. Vai acabar por encon‑

trar o equilíbrio. Está a alinhar‑se com o ponto central que já lá 

está! Para de tentar e, em vez disso, alinha‑se com o ponto de 

equilíbrio interior. Repare que, mesmo quando se tornar expe‑

riente a fazer esta postura, vai continuar a fazer pequenos 

ajustes nos pés e nos dedos dos pés, mas vão ser definitiva‑

mente mais subtis do que antes.

O que acontece com o corpo, também acontece com 

a mente e com as emoções. É o mesmo processo a todos os ní‑

veis. Antes de ter experienciado o equilíbrio, tenta criá‑lo com 

esforço — como se não estivesse lá desde o início! Por fim, ab‑

dica do esforço e alinha‑se com o ponto de equilíbrio interior. 

Parece paradoxal, mas até compreender isto não consegue 

evoluir. O equilíbrio é o caminho, o conflito é a ilusão. Tem de 

acreditar que o equilíbrio existe algures e, se for sensível ao 

equilíbrio, vai alinhar‑se com ele.

Traduzir isto para a consciência diária seria colocar toda 

a fé no equilíbrio. Saiba que quaisquer decisões que tome 
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a partir de um ponto de desequilíbrio também vão levar a uma 

necessidade adicional de fazer ajustes. Sabendo isto, iria adiar 

tomar decisões que não fossem centradas e esperar, simples‑

mente, que o equilíbrio voltasse. Tomar decisões a partir de 

um estado equilibrado leva a decisões equilibradas. Parece 

quase demasiado fácil para ser útil, mas as verdades mais sim‑

ples são muitas vezes as mais profundas.

As passagens de um chakra para outro estão no centro, no 

âmago dos chakras, o ponto de equilíbrio. Acredite no seu cen‑

tro. Confie que poderá sempre achá‑lo.

Claro que tem de saber qual é a sensação de estar em equi‑

líbrio para poder saber se está a experienciá‑lo ou não. É este 

o paradoxo. Se não conhecer este local de harmonia interior, 

não pode saber qual é a sensação de ter este ponto centrado; 

não tem um ponto de referência. Felizmente, há momentos de 

graça na vida, e cada um de nós vai sentir alguma harmonia na 

sua vida. Se estiver a prestar atenção, vai reparar que isto acon‑

tece sem esforço. Este é o caminho da ação sem esforço: apren‑

der a lidar com a vida com maior graça e tranquilidade, à 

medida que mais elementos da sua vida se vão harmonizando.

Os conflitos desaparecem da sua vida quando os seus ins‑

tintos começam a ficar treinados para saírem de um ponto de 

vista reacionário. A sua vida começa a funcionar com maior 

à‑vontade. As questões vão continuar a surgir, mas é capaz de 

lidar com elas ao fazer ligeiros ajustes, tal com fez aos dedos 

dos pés na postura de yoga. A vida vai continuar a desenro‑

lar‑se da sua forma misteriosa. O desconhecido vai apresentar 

sempre novas questões, desafiando‑nos num panorama inter‑

minável de oportunidades para evoluir, mas assim que aprende 

a arte do equilíbrio, aplica a mesma competência a cada nova 

situação.
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O equilíbrio traz um refinamento à sua vida. Todos os seus 

sentidos estão aumentados e são capazes de desfrutar das ex‑

periências mais subtis. É como se cada um deles se tornasse 

mais fácil de agradar. Antes de alcançar o equilíbrio, os cha‑

kras inferiores são insaciáveis — você nunca consegue obter 

sensações suficientes para satisfazer as necessidades do cha‑

kra. Quando aprender a centrar‑se, os seus sentidos tornar‑se‑

‑ão mais refinados e será mais fácil sentir satisfação em cada 

um dos chakras. Os prazeres simples da vida começam a ter 

mais sentido para si.

Thich Nhat Hanh termina uma das suas palestras* com 

a seguinte ideia:

Não existe um caminho para a Felicidade, a Felicidade é o ca‑

minho.

Não existe um caminho para a Paz, a Paz é o caminho.

Não existe um caminho para a Iluminação, a Iluminação 

é o caminho.

Podíamos acrescentar: «Não existe um caminho para o 

equilíbrio, o equilíbrio é o caminho.»

* Thich Nhat Hanh, The Art of Mindful Living; Sounds True, 1992.
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Concluímos na discussão anterior que não é possível 

«alcançar» um estado de equilíbrio. Tem de mergulhar 

nele e entregar‑se à experiência. O mesmo sucede com 

cada uma das energias dos chakras. No Primeiro Chakra, não 

consegue alcançar segurança, tem de entrar na sensação de 

que ela está presente. No Segundo Chakra, não consegue al‑

cançar prazer, tem de entrar na experiência de prazer que está 

disponível para si. O que acontece com a sobrevivência e com 

o prazer, acontece com o poder, o amor, a criatividade, a intui‑

ção e a espiritualidade. Tem de conhecer a expressão em 

equilíbrio da energia dentro de si e alinhar‑se com ela. (Ver 

Apêndice da tabela dos chakras nas páginas 186–187.)

Exercício 2

Coloque‑se numa boa posição para sonhar acordado 
— este exercício é pura fantasia. Permita‑se imagi‑
nar uma situação em que sente perfeita tranquili‑
dade. Imagine o cenário na sua visão interior. Imagine 

Entrega
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que sente harmonia com toda a vida. Agora, entre 
na sensação desta experiência no «aqui e agora». 
Torne a emoção uma experiência presente que 
sente. Acabou de experienciar o Chakra do Cora‑
ção.

Podia fazer este exercício com cada um dos chakras e en‑

trar nas sensações de segurança, poder ou criatividade, ou 

qualquer outra. Ao entrar na experiência no tempo presente, 

ativa o chakra e está essencialmente a experienciar a energia 

do chakra desperto, em vez de tentar alcançá‑la. Podemos cha‑

mar este processo como uma entrega à experiência. Isto im‑

plica ter a fé e a confiança de que, ao libertar um comportamento 

obstinado neste chakra, não vai perder o chão! É preciso ter 

a fé e a confiança de que a harmonia existe de facto. Mas, pri‑

meiro, tem de acreditar que pode encontrá‑la, antes de se 

poder entregar a ela.
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Sentir harmonia simplesmente ao alinhar‑se com o ponto 

de equilíbrio é algo que vai contra a nossa educação. 

Aprendemos que a vida é dura. «A vida é tramada e de‑

pois morremos2» — uma série de desafios intermináveis que 

acabam por nos desgastar. Se ficarmos sempre atentos e vigi‑

lantes, podemos estar um passo à frente da nossa eventual 

desgraça, mas vamos acabar por ser «apanhados». Muitos de 

nós acreditam inconscientemente nestas crenças, porque fo‑

ram gravadas em nós sem estarmos conscientes disso. Estas 

crenças inconscientes empurram‑nos para os nossos chakras 

inferiores — a mentalidade da «lei do mais forte».

Compreender os seus chakras pode ajudar a quebrar 

o jugo que o liga às crenças culturais que assimilou. Se cos‑

tuma ter um chakra em particular em desequilíbrio, é prová‑

vel que esteja a tentar manter uma imagem de si mesmo 

inerentemente falsa. Falsa no sentido em que não é genuína 

para si e não o leva ao seu centro, mas sim a um estado de

2 Tradução literal da expressão popular Life’s a bitch and then you die. [N. da T.]

Limpar as Janelas
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desequilíbrio. Se o levasse ao seu centro, não estaria a sentir 

desequilíbrio.

As imagens falsas são integradas na sua autoimagem 

quando reage exageradamente ou se adapta à visão que outras 

pessoas têm de si. Que papel desempenhou na sua família? 

Todas as pessoas assumem um papel dentro da dinâmica da 

família, e esta identidade precoce do «eu» dentro da família 

é um forte condicionamento. Isto vai levá‑lo a manter certos 

padrões de comportamento coerentes com o seu papel na 

família, até realizar o trabalho de se libertar.

Se era o filho mais velho, é provável que tenha assumido 

o papel familiar do responsável. Tem um Terceiro Chakra 

excessivamente desenvolvido, uma dificuldade em entregar 

o controlo na maioria das situações? Ou era o filho mais novo, 

com uma tendência para atrasar os outros para sua própria se‑

gurança? É provável que isto tenha levado a um Primeiro Cha‑

kra desequilibrado e a uma tendência para depender dos 

outros. Ou era aquele que arranjava problemas na família? Era 

o pacificador? A ovelha negra? Todos estes papéis nos condi‑

cionam a padrões de comportamento. Se tiver constantemente 

um desequilíbrio num chakra específico, considere o papel 

que teve na sua família durante a primeira infância e veja se 

algumas das raízes do seu comportamento atual começaram 

aí. Quando consegue identificar as origens dos padrões do 

seu comportamento, é mais fácil superar o comportamento 

reacionário e passar à escolha consciente daquilo que é melhor 

para si.

Quebrar laços de família e marcas culturais, quer fossem 

expressas ou veladas, é essencial para conhecer o seu ser mais 

genuíno. Não queremos partir do princípio de que todos 

os condicionamentos foram inapropriados; parte desses 
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condicionamentos pode ter levado a padrões perfeitamente 

saudáveis para si. No entanto, é provável que algumas carate‑

rísticas impostas não tivessem apoiado a sua forma mais natu‑

ral de ser. É evidente que uma reação exagerada contra estes 

primeiros condicionamentos também o deixaria em desequilí‑

brio, levando a uma tendência para reagir em vez de dar res‑

posta a situações e, deste modo, não permitindo realizar uma 

escolha consciente.

Coloque‑se na posição de consciencialização da testemu‑

nha para se observar na vida. Saiba que está destinado a viver 

em harmonia e, se não for essa a sua experiência, encontre os 

padrões. Observe‑se e repare nos ganchos que o puxam para 

fora do seu centro. Dito de forma simples, tem de libertar os 

comportamentos prejudiciais a que se está a agarrar. Basica‑

mente, despersonaliza as questões quando se distancia delas. 

Como diz o ditado, para viver em harmonia, liberte‑se da 

necessidade de ter razão.

Digamos que está constantemente desequilibrado no Se‑

gundo Chakra, tendo tendência a focar‑se excessivamente na 

gratificação sensorial. Será que a origem disto pode vir da sua 

primeira infância? Teve uma privação de sentidos que o dei‑

xou com a sensação de nunca conseguir ter a sua quota‑parte 

de prazer? Havia falta de afeto? Não foi amamentado? Será 

o desejo insaciável de prazer, na sua vida adulta, uma tentativa 

fútil de obter o prazer de que sentiu falta em criança?

É este o tipo de questionamento que deve fazer para 

identificar a origem do seu desequilíbrio. Quando observa o 

seu comportamento e se mantém simultaneamente consciente 

da sua origem, isso ajuda‑o a fazer escolhas conscientes, em 

vez de seguir simplesmente um impulso cego que leva 

constantemente a um estado de desequilíbrio. Neste exemplo, 
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iria querer concentrar‑se na expressão equilibrada do Segundo 

Chakra e tentar ficar mais alinhado com ela. Isto seria a capa‑

cidade de experienciar prazer, não apenas de persegui‑lo (ver 

a secção sobre o Segundo Chakra equilibrado, na página 53). 

Isto também funciona bem para desequilíbrios noutros 

chakras.




