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Introdução

Quem leu os meus livros anteriores vai achar este 

um pouco diferente.

Os meus livros anteriores tiveram por base os

milhares de leituras que fiz como médium pro‑

fissional ao longo dos últimos trinta anos. Quando o meu 

primeiro bestseller, Talking to Heaven, foi lançado com 

algum estrondo em 1997, o assunto de falar com os mor‑

tos e a mediunidade não encaixavam no espírito da época. 

Avançamos para 2014, e vemos que as séries televisivas Em 

Contacto e Médium vão já em várias temporadas, o filme 

O Sexto Sentido foi nomeado para o Óscar de Melhor Foto‑

grafia, o filme Ghost — O Espírito do Amor foi adaptado 

a musical da Broadway, e outros médiuns conhecidos (mui‑

tos dos quais são meus amigos) partilham o seu dom com 

o mundo.

Deixei de fazer leituras privadas (exceto aqui e ali em 

eventos de solidariedade) e concentrei a minha energia 
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em formar outras pessoas para desenvolverem os seus pró‑

prios talentos e — se assim o desejarem — começarem 

a sua viagem para ajudar os outros. Abrir as portas da mente 

para as maravilhas do Espírito proporciona‑me tanta satis‑

fação que faço digressões pelo mundo dando conferências 

sobre a espiritualidade. Claro que, durante esses eventos, 

faço demonstrações da minha capacidade para estabelecer 

contacto com a consciência daqueles que já não habitam 

nesta dimensão física.

Na verdade, é isso que a maior parte das pessoas que 

vêm às minhas conferências quer ver, mas dou‑lhes sempre 

uma dose saudável daquilo que verdadeiramente importa: 

a verdade sobre o facto de que não há «morte» e que aquilo 

em que acreditamos sobre a nossa vida na Terra — sobre 

o facto de esta ser a nossa verdadeira natureza — é apenas 

uma ilusão. Somos almas eternas, sem começo nem fim, 

mas enquanto estamos encarnados nesta dimensão físi‑

ca, só temos consciência do agora. A totalidade de quem 

somos na realidade é filtrada pelos nossos sentidos huma‑

nos, por isso não somos capazes de ver o todo.

Como irei relatar neste livro, existem formas de ter‑

mos um vislumbre da nossa verdadeira natureza: através 

da meditação, de experiências fora do corpo e pelos rela‑

tos de sobreviventes de experiências de quase‑morte; 

pela regressão a vidas passadas; e a partir da informação 

canalizada pelos médiuns. Visto ter sido abençoado com 

a capacidade de comunicar com as almas que passaram 

para o mundo espiritual, pessoalmente não posso negar 
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as experiências que tive. Se não tivesse acontecido comigo, 

também eu seria um cético.

Se me perguntassem o que aprendi com a minha carrei‑

ra como médium, responderia que foi descobrir que a coisa 

mais importante que nós, seres humanos, podemos fazer 

é utilizar a energia do amor. A Terra é um lugar muito atare‑

fado, e somos constantemente bombardeados com desafios 

e obstáculos. Somos recompensados e encorajados quan‑

do nos separamos da matilha. Somos tentados a equiparar 

o dinheiro ou a fama com sucesso, mas esse é um falso 

deus. Os Beatles resumiram tudo muito eloquentemente: 

All you need is love (Tudo o que precisas é de amor).

Gostaria que pensasse na sua alma como um rio gran‑

de e comprido. À medida que corre e serpenteia, por vezes 

estagna em zonas mais profundas. Pensem nisso como 

uma reencarnação no mundo físico. Após algum tempo, 

começa novamente a fluir até chegar a outra zona mais 

funda. Mas há sempre movimento, há sempre um desti‑

no, há sempre crescimento. O rio pode curvar e mudar de 

rumo, mas tem um objetivo final: unir‑se ao mar… ao todo. 

Da mesma maneira, a missão da alma é utilizar a energia 

do amor para regressar a casa com sucesso, à sua Fonte.

O meu desejo é que, à medida que lê este livro, venha 

a compreender que a «vida» é mais do que o que apreen‑

de através dos cinco sentidos. Por exemplo, olho para 

o parque do outro lado da rua quando estou em casa 

e vejo os esquilos que ali vivem. Habitam um espaço finito 

e é a única coisa que conhecem. É o seu mundo. Nem 
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sequer concebem que há um planeta inteiro que poderiam 

explorar. Essa possibilidade nem sequer lhes passa pela 

cabeça.

Em contrapartida, a evolução deu‑nos, a nós, seres 

humanos, a capacidade de considerar a existência de outros 

universos e outras dimensões.

Será que algum dia vai ser possível saber a verdade 

sobre a razão por que estamos aqui enquanto pro‑

cessamos essa questão no nosso cérebro humano? 

Será que nos foi dado outro caminho para aceder 

aos mistérios do Universo? E será que o seu conhe‑

cimento é mesmo o nosso objetivo?

Espero que este livro o inicie na sua demanda pessoal 

para encontrar estas respostas.

Por isso, venha comigo enquanto o levo por aventuras 

pelo espaço e tempo e por reinos celestiais que, espero, 

conduzam a sua alma — o seu rio — até ao mar do amor.

James Van Praagh



O QUE É A ALMA?

PARTE I
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A humanidade tem procurado compreender o con‑

ceito de alma desde o princípio dos tempos. Ao 

longo de gerações, teólogos, académicos, filóso‑

fos e, até, músicos tentaram descrevê‑la de uma forma fácil 

e digerível para nós, seres humanos, orientados pela men‑

te, compreendermos. Até hoje, os termos alma e espírito 

são usados indiferenciadamente, sem que o verdadeiro 

significado de qualquer dos dois seja apresentado ou com‑

preendido com precisão. 

Ao longo do meu trabalho como mensageiro do Mundo 

do Espírito há três décadas, também empreendi a minha 

própria demanda para encontrar a definição correta de alma 

e compreender como a alma funciona. Enquanto profes‑

sor e modelo para os outros, considero isto absolutamente 

indispensável. Quando me sento em meditação, dou uma 

aula ou transmito mensagens do outro lado, muitas vezes 

pergunto aos meus guias e espíritos visitantes como é que 

1.
Corpo, Alma e Espírito
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nos podemos aproximar da compreensão da natureza da 

alma. 

Fui levado vezes sem conta a pensar na alma como uma 

santíssima trindade. Sei que soa a religião, mas acho que 

é apenas o Espírito a usar a terminologia que já está enraiza‑

da no meu cérebro. Visto não ser cientista nem matemático, 

o Espírito não daria fórmulas que não compreendo. Tam‑

bém não sou engenheiro nem teólogo. Sou apenas um tipo 

de Queens que por acaso recebeu uma educação católica. 

Porém, o conceito de trindade que me ocorre em 

meditação e nos meus estudos é totalmente diferente do 

«Pai, Filho e Espírito Santo» que me foi ensinado na cate‑

quese. Se tivesse de fazer uma analogia, diria que «Pai» 

é Espírito, Filho é o corpo, e «Espírito Santo» é a alma. («Mãe» 

e «Filha» podem facilmente ser substituídas por «Pai» 

e «Filho», mas a maior parte de nós está mais familiarizada 

com a linguagem patriarcal devido a uma tradição secular.)

Gostaria de começar o livro explorando a ligação entre 

corpo, alma e Espírito.

O Corpo: O Espírito como Alma

O corpo é a parte de nós que cresce a partir de um 

embrião e se torna uma máquina composta por células, 

órgãos e músculos. É o que lavamos, vestimos, alimenta‑

mos e sustentamos. Tal como um carro, quanto melhor 

o mantivermos, mais tempo (esperemos) nos servirá e per‑

manecerá eficiente.
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Algures entre a conceção e o nascimento, o Espírito 

entra no corpo como alma. A alma é o Espírito incarnado. 

Não pense em si como um corpo que tem uma alma, mas 

antes como o Espírito que precisa de um corpo. O Espíri‑

to impregna tudo, e em mim — neste corpo a que chamo 

James Van Praagh — é a minha alma.

Enquanto estou na Terra, sou o Espírito que precisa de 

uma forma física nesta dimensão para poder experienciar 

condições e aprender lições que os outros reinos não forne‑

cem. Eu gosto de comida, arte, literatura, música e outras 

coisas que alimentam e apelam à minha alma. A minha 

alma experiencia o amor, o ódio, a traição, a solidariedade, 

o perdão, a empatia… por aí fora. A Terra é a sala de aula, 

e a alma é o aluno.

A Alma: O Nosso Eu Eterno e Interdimensional 

A minha alma é exclusivamente minha mas, ao mes‑

mo tempo, é parte do todo e está ligada a tudo. Essa ligação 

é filtrada pelos nossos sentidos físicos, por isso pode parecer 

que não está sempre lá. A emoção a que chamamos amor 

permite‑nos sentir esta ligação, e circunstâncias extraor‑

dinárias (tais como o 11 de setembro) podem fazer‑nos 

senti‑la também. Somos todos a mesma energia, mas 

a Terra dá‑nos tantas aparências físicas tão diferentes que, 

por vezes, é difícil reconhecer essa verdade.

Muitas vezes ouvimos as pessoas dizer: «Eu sou Deus» 

e é verdade. As nossas almas são o Espírito, Deus, Alá, 
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o Divino — o que se lhe quiser chamar — na Terra. O nosso 

corpo está limitado pelos constrangimentos da dimensão 

física, mas a nossa alma está fora do espaço linear e do tem‑

po e transcende o nosso eu físico.

A alma é o cerne único do nosso eu e a consciência de 

quem nós somos. Já atravessou muitos oceanos de vidas, 

experiências e expressões do ser. Está repleta de infinitas 

possibilidades criativas para se manifestar, e é distinta no 

seu desenvolvimento e expressão. O termo mediúnico que 

prefiro usar quando estou a comunicar com um ser desen‑

carnado é comunicação alma‑a‑alma.

Um dia, estava a discutir a ideia de alma com a minha 

grande amiga Debbie Ford, a grande orientadora da vida 

e promotora de The Shadow Process (O Processo Sombra). 

Ela descrevia a alma como aquela parte de nós que nunca 

morre; transporta todas as mensagens e lições do passado 

e vai transportar todas as mensagens e lições para o futuro. 

Gostei imenso de a ouvir. Disse‑lhe que, no meu trabalho, 

uma vez que a alma volta a casa para o Mundo do Espírito, 

é com a alma e não com o Espírito que eu consigo comuni‑

car. Esta é uma distinção muito importante.

(Pouco tempo depois desta conversa, a minha querida 

Debbie transitou, mas continuo a conseguir receber men‑

sagens dela. Embora estivesse em conflito emocional por 

deixar o filho, outros membros da família e amigos no 

mundo físico, a primeira coisa que me disse sobre a sua 

transição foi «Céus! Foi tão fácil!»)



21

OS CAMINHOS DA ALMA

OS REINOS ESPIRITUAIS

A alma transporta dentro de si todas as recordações 

das nossas experiências físicas através da infinidade dos 

tempos e da existência. Mas quando transitamos para 

os Reinos do Espírito, a nossa consciência abre‑se não só ao 

todo enorme da nossa alma particular mas também à vasta 

consciência do Espírito.

Na Bíblia, gosto muito do versículo de S. João 14:2: «Na 

casa do meu Pai há muitas mansões…» Acredito que isto 

significa os diferentes planos dentro dos Reinos do Espírito 

para os quais as nossas almas são atraídas (depois da mor‑

te do corpo humano) com base nos nossos pensamentos 

e palavras e atos. Estes incluem o Plano Astral, o Plano 

Mental e o Plano Celeste.

— A nossa personalidade, memória e mente estão 

todas contidas no nosso corpo astral. Quando o corpo físico 

morre, o «verdadeiro eu» continua no nosso corpo astral, 

e toma consciência da vida fora do corpo humano no Plano 

astral onde os atos terrenos nos colocaram.

• O Plano Astral mais baixo atrai as almas menos evoluí‑

das — aquelas que não aprenderam as lições do amor 

e do respeito.

• O Plano Astral intermédio atrai aqueles que precisam 

de descanso e reabilitação depois de uma longa doença 

física, experiências traumáticas ou crenças inflexíveis.
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• O Plano Astral mais elevado é o que nós humanos 

chamaríamos Céu — um lugar onde as almas têm opor‑

tunidade de crescer em consciência espiritual.

— A determinada altura, a alma vai decidir se volta ao 

plano terreno para adquirir mais experiência ou se se aven‑

tura no Plano Mental. Este plano oferece à alma individual 

um desenvolvimento sem limites onde pode aceder a toda 

a sabedoria acumulada ao longo dos tempos.

— O reino mais elevado é o Plano Celestial. É aqui que 

a alma individual se torna una com toda a vida do universo. 

Cristo, Buda e outros grandes líderes espirituais encon‑

tram‑se aqui.

Gostaria de conseguir transmitir o que a Debbie e inú‑

meras outras almas partilharam comigo sobre os reinos do 

Espírito (que é o nosso estado natural e a nossa verdadei‑

ra casa). Mas tenho apenas um cérebro humano enquanto 

estou na Terra, e este apenas consegue compreender esta 

dimensão. As palavras humanas não conseguem descrever 

o amor e a paz que se sente depois de estarmos «livres do 

tumulto da existência».

Enquanto combinação dos nossos corpos mental, emo‑

cional e físico, a alma não é constituída apenas por todas 
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as nossas memórias terrenas, mas contém também toda 

a abrangência de quem e do que nós somos — não só 

o que percecionamos como «vida» na dimensão física, mas 

o nosso ser eterno e interdimensional. Quando a alma se 

volta a unir ao Espírito, torna‑se consciente de como viveu 

na vida mais recente e o impacto que teve noutras almas. 

A alma é também o repositório da sabedoria, amor e expe‑

riências acumuladas de vida em vida. Tudo o que algum dia 

experienciámos é guardado na memória da alma.

O Espírito: A Centelha Divina

A palavra Espírito vem do latim spiritus que significa 

«sopro». Quando penso no Espírito, penso na essência, na 

energia, na centelha Divina que anima e inflama as nossas 

almas. O nosso Espírito é o aspeto ou forma mais elevados 

de quem nós somos e é destituído de qualquer caráter ou 

personalidade humanos. É a unicidade de todas as coisas. 

O leitor já ouviu o termo sopro de Deus (que significa «Espí‑

rito»), e é isso que anima as nossas almas e, por sua vez, 

lhes permite expressar‑se no corpo físico.

Há apenas uma energia original da Fonte, que é o Espí‑

rito. Muitos chamam‑lhe Deus, mas essa palavra tem um 

tom religioso que afasta algumas pessoas. A história reli‑

giosa transformou o Espírito num velho de barbas que 

julga e abençoa conforme o capricho — mas nada podia 

estar mais longe da verdade. Na catequese, lembro‑me de 

as freiras me dizerem que Deus está em toda a parte. Claro 
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que sei agora que isso é verdade, mas, em criança, só conse‑

guia pensar num velho a espreitar por cima do meu ombro 

e a julgar‑me. (O que não tem graça nenhuma.)

Percebo agora que eu sou Deus, o meu cão é Deus, todas 

as plantas do meu jardim são Deus, todos os insetos no meu 

jardim são Deus e o ar que respiro é Deus. A palavra Deus 

foi carregada com a conotação religiosa de um ser exterior 

omnipotente separado de nós e é maior do que nós. Não 

acredito nisso. Tenho feito um esforço por usar a palavra 

ECO agora quando falo sobre Deus. É um acrónimo que 

criei a partir de «Energia Criadora Omnipresente». Quando 

alguém diz «Eu acredito em Deus» ou «Deus está morto», 

a conversa então tem de passar para a semântica ou para 

a definição do que a pessoa pensa que Deus é. Para mim, 

Deus é uma energia e eu sou feito dela. Não estou separa‑

do de Deus, nem nada do que se vê está separado de Deus.

O ateísmo é a rejeição da crença em deidades. Não acre‑

dito em deidades, mas não me rotularia de ateu. Acredito 

numa energia de amor que impregna e anima todas as coi‑

sas. As pessoas que acreditam nessa energia e as pessoas 

que acreditam no Deus do Antigo Testamento usam a mes‑

ma palavra, e é aí que incorremos em confusão e conflito.

Escolhas e Lições

Como as nossas almas são estimuladas pelo Espírito ou 

ECO, este expressa‑se através do corpo físico. Esta expres‑

são vê‑se pelas escolhas que fazemos na vida.
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Quando olhamos à nossa volta para o nosso mundo, con‑

seguimos ver a miríade de escolhas e expressões que várias 

almas podem assumir. Não existem duas almas iguais mas, 

na essência, são iguais. Todas as almas tiveram diferentes 

experiências de vida. De certa forma, essas experiências 

moldam a nossa perceção da vida e as várias maneiras de 

a viver. As almas podem expressar‑se através de uma vida 

de compaixão, tolerância, julgamento ou violência.

Uma vez mais, este mundo físico é a nossa sala de aula 

— um lugar para a alma fazer experiências e aprender com 

as experiências «humanas» — e, à medida que vivemos, 

estes currículos moldam‑nos correspondentemente. Quan‑

do a alma acabou de aprender as suas lições, volta para 

casa, para o Espírito, e quando a alma deixa esta dimensão 

física, a energia do Espírito permanece intacta. 

Penso muitas vezes em Glinda, a bruxa boa do Feiticeiro 

de Oz, quando contemplo a alma a voltar para o Espíri‑

to. Lembra‑se da imagem de Glinda dentro da sua bolha, 

subindo e desaparecendo nos ares? Pensem em Glin‑

da como sendo a vossa alma, e no Espírito como a bolha 

à medida que fazem a viagem para casa. A alma regressa 

ao Espírito, e tal como o corpo é a expressão da alma, assim 

a alma é expressão do Espírito. 

O significado da Espiritualidade

Muitas vezes, perguntam‑me se o trabalho que faço 

me abriu as portas para o meu sentido de espiritualidade. 
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Claro que sim. Não podia envolver‑me pessoalmente neste 

tipo de trabalho se não recebesse a essência do amor quan‑

do as almas voltam e partilham memórias que viveram 

com os seus entes queridos. 

Ao mesmo tempo, é importante notar que lá porque 

alguém diz que é médium ou psíquico, não quer necessa‑

riamente dizer que ele ou ela é espiritual. O médium pode 

transmitir factos e provas enviadas pelos mortos, mas, 

a menos que essa pessoa esteja atenta à energia espiritual 

que perpassa, o recipiente não recebe a «plenitude» da 

mensagem. O recipiente fica com uma meia leitura e infe‑

lizmente a intenção e a plenitude da comunicação ficam de 

fora. Que pena para o espírito que queria garantir que os 

seres queridos não só recebiam provas mas toda a mensa‑

gem emocional (que, às vezes, é mais importante do que 

a prova de que a consciência sobrevive à morte cerebral).

Como é que as pessoas sabem quando estão a viver 

a sua espiritualidade?

Precisam de ter consciência de que estão a alinhar‑se 

com um poder que é muito maior do que a sua personalida‑

de mas que, ao mesmo tempo, lhes traz uma forte sensação 

do seu eu e do seu lugar no esquema das coisas.

Será que têm um sentido de «plena consciên‑

cia» que vai para lá da sua personalidade 

e alimenta um forte sentido do eu?
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O meu marido, Brian, é um grande barómetro disto. 

Embora não seja profissional na comunidade espiritual, 

tem uma boa noção de se alguém que é um «mestre 

espiritual» é coerente com as suas palavras. Se um «profis‑

sional» se põe à frente de centenas de pessoas num evento 

e fala de plena consciência, mas, mais tarde, quando todos 

estamos a jantar juntos, essa pessoa é mal‑educada com 

a empregada, Brian levanta‑se e sai. Não tolera pessoas que 

não praticam o que pregam.

Acordar para o Espírito

Parte do trabalho da minha vida é não só demonstrar 

que a «morte» não existe mas também ajudar os outros 

a acordar para o seu lado espiritual. Quando as pessoas 

vivem uma vida espiritual e de plena consciência, tudo 

o que fazem e dizem pode mudar a vida dos outros. Aque‑

les atos de bondade fortuitos podem alterar a atitude de 

alguém. Numa escala mais alargada, a consciência espiri‑

tual dos mestres que admiro — como Doreen Virtue, Oprah 

Winfrey e Deepak Chopra — podem mudar milhões.

Quando somos tocados pelo Espírito de forma significa‑

tiva, já ouvi chamar‑lhe um «acontecimento de pico». Uma 

tal experiência é muitas vezes descrita como um momen‑

to transcendente de lembrança; o véu levanta‑se e uma 

pepita de verdade entra na nossa consciência. Encaixa‑se 

uma nova informação e parece certa. Oprah chama‑lhes 

«momentos aha!»
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Estas experiências são acontecimentos que abrem 

a alma para o nosso património espiritual e nos lembram 

de quem verdadeiramente somos. Quando estamos plenos 

de Espírito, sentimos uma ligação e uma unicidade com 

toda a gente. A alma tem uma sensação de alegria e paz, 

com o foco em servir os outros. 

INSPIRAR = EM ESPÍRITO

Gosto imenso da palavra inspirar. Muitas vezes digo aos 

meus alunos que estar inspirado é um verdadeiro dom, 

e partilho exercícios para os ajudar a sintonizar‑se com 

a sua própria inspiração. Inspirar significa «em Espírito», 

por isso, quando as pessoas estão ligadas a esta gran‑

de energia, são criativas e ilimitadas. Estão sintonizadas 

com o Espírito através da alma. Inúmeros inovadores, 

inventores, empreendedores e diretores executivos usam 

a meditação para aceder à infinita sabedoria da Fonte. 

A espiritualidade ajuda‑nos a fazer com que o mundo 

e quem nós somos faça sentido. Liga‑nos à força profunda‑

mente poderosa e Divina do Universo. Independentemente 

do trabalho em que se está envolvido na vida, se estiver‑

mos inspirados estamos no caminho da alma certo. Quer 

se procure sucesso mundano, abundância, paz interior ou 

iluminação nenhum conhecimento nos pode levar a atingir 

tanto os nossos objetivos como o conhecimento espiritual. 

A minha esperança é que este livro o inspire a procurar 

conhecimento espiritual dentro de si. Pode ser um académico 
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espiritual que leu muito, mas, a menos que aplique os con‑

ceitos do amor, compaixão e empatia na sua vida quotidiana, 

toda essa aprendizagem literária não vai servir para nada. 

Em Quando o Céu nos Ensina a Viver, falo da empatia 

que sinto pela história de Helen Keller. Vejo a vida de Helen 

como uma metáfora do despertar espiritual. Em criança, 

Helen ficou cega e muda, e passou o resto da vida na escu‑

ridão e no silêncio. A sua professora, Anne Sullivan, foi 

convocada pelos pais de Helen para tentar penetrar naque‑

la terrível barreira. Anne soletrava com os dedos e tentava 

fazer a criança compreender que o que ela estava a sole‑

trar significava uma determinada coisa, como «boneca» ou 

«bolo». Quando Helen finalmente faz a ligação na bom‑

ba de água no momento em que Anne soletra «á–g–u–a», 

é verdadeiramente um momento de inspiração. Se não 

viu O Milagre de Anne Sullivan, com Anne Bancroft e Patty 

Duke, sugiro veementemente que o faça.

No fim do filme, Anne soletra com os dedos na mão de 

Helen: «Amo a Helen.» A primeira vez que vi esta cena, 

pensei: «Bem! Fazer a ligação entre um objeto físico e um 

sinal na mão é uma coisa, mas e então conceitos intangí‑

veis, como o amor?» Se Helen não podia fisicamente tocar 

o amor, como havia de conseguir não só estabelecer a liga‑

ção, mas também vivê‑lo?

Helen esteve à altura da ocasião e tornou‑se uma das 

minhas mestres iluminadas preferidas, mas a progres‑

são de uma criança habituada à escuridão e ao silêncio 

que comia dos pratos das pessoas até se tornar um ícone 
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inspirador e uma maravilhosa filósofa espiritual é uma 

grande metáfora da evolução de todas as almas humanas. 

Foi uma vida cheia de acontecimentos de pico.

Religião versus Espiritualidade

Muitas pessoas me perguntam qual é a diferença entre 

ser religioso e ser espiritual. Acho que essa diferença é sig‑

nificativa. A religião é feita pelo homem e é um sistema 

de crenças organizado consistindo de vários credos, ensi‑

namentos, rituais e documentos e geralmente (mas nem 

sempre) gira em torno de uma qualquer divindade. Quan‑

do as pessoas seguem um sistema de crenças específico, 

estão convictas de que assim alcançarão uma posição mais 

favorável do outro lado.

Pelo contrário, a espiritualidade é a busca muito pessoal 

para encontrar o significado maior da vida e da existência de 

uma pessoa neste mundo. Não tem de envolver rituais nem 

palavras escritas e pode incluir um amor por uma Fonte 

Divina, ou Deus, e implica aprender a usar esta energia 

abrangente em todas as situações. Ao sermos espirituais, 

temos respeito e amor por nós próprios e compreendemos 

a nossa ligação aos outros.

Há muitos caminhos para chegar ao lugar onde nos tra‑

tamos a nós e aos outros com bondade e nos sentimos em 

paz. Conheço muitos ateus confessos que são mais bon‑

dosos do que algumas pessoas espirituais e religiosas, 

e vice‑versa. Tem tudo a ver com construir um sistema 
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de crenças que funciona para cada um, que nos torna 

a melhor pessoa que conseguimos ser e nos encoraja a tra‑

tar os outros com honra. Não existe um caminho correto. 

Costumo dizer que todas as religiões têm fragmentos de 

verdade, mas não há uma religião que tenha toda a verda‑

de. Se os textos sagrados das religiões do mundo não forem 

vistos através das lentes do amor e da aceitação, prestarão 

um muito mau serviço aos seus autores.

Um elemento da religião de que não gosto (e esta 

é uma afirmação geral) é que algumas pessoas acreditam 

que a sua maneira de ver as coisas é a única maneira pos‑

sível. Infelizmente muitas guerras no mundo têm origem 

na ideia de que um certo sistema de crenças é a única ver‑

dadeira palavra de Deus. Estabelece uma ideia de «nós 

contra eles».

Enquanto a religião fala muito de Deus, a ideia de 

espiritualidade é praticar os ideais mais elevados que asso‑

ciamos a Deus na nossa vida diária. A espiritualidade é uma 

viagem muito pessoal, mas o destino é sempre o mesmo: 

o amor. O êxodo em massa das religiões organizadas nas 

últimas décadas aponta para o desejo que as pessoas têm 

de fazer perguntas em vez de lhes serem impostas respos‑

tas, de duvidar do dogma sem correrem o risco de serem 

condenados, e de se sentirem livres para serem eles pró‑

prios sem julgamentos.

O nosso planeta dá ao Espírito uma tão grande mes‑

cla de histórias humanas que é pena que algumas pessoas 

queiram que todos os outros sejam como eles.
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O desejo humano de julgar os outros é forte, mas se 

todos compreendêssemos que cada um de nós tem 

o seu caminho único, não seria a Terra um lugar 

muito melhor?
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