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Aos vivos: ainda é a vossa vez.



i n t r o d u ç ã o

Ninguém sabe como tudo começou, nem mesmo os mortos, 

mas todos sabemos que, de facto, começou.

Felizmente, ninguém precisa de saber para ainda assim come-

çar a viver deliberadamente, alimentando as suas vidas com  

felicidade e divertimento. Infelizmente, porém, este facto é mais  

evidente para os mortos do que para os vivos, hoje em dia. Há civili-

zações muito mais avançadas espalhadas pelo cosmos, incluindo 

no nosso mundo em tempos vindouros (no futuro), nas quais os 

vivos sabem tanto quanto os mortos — sobre tudo. Porém, hoje, 

por razões que se tornarão claras à medida que avançar por estas 

páginas, os mortos têm uma perspetiva muito mais abrangente. 

Veem mais. Lembram-se das escolhas tomadas em vida. Lem-

bram-se do amor — inegável, afetuoso e sublime. Assim, têm 

algo a dizer aos vivos, que atualmente nada sabem.

Vivemos tempos primitivos, pelo que, o que os entes queridos 

que já partiram têm para lhe dizer, é ainda mais premente.

Como é que eu sei?

Apenas sei. Da mesma forma que sabe que é amado sem te-

rem de lhe dizer as palavras.

Como sabemos o que sabemos não é tão importante quanto  

o sabermos, certo? Desde que seja a verdade. Tal como não é im-

portante saber quem acendeu a luz numa sala escurecida para 

fazer uso dessa luz.
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Isto aplica-se, claro, à verdade sobre a vida e a morte. Não 

interessam as diferentes opiniões sobre o assunto; a verdade é 

a verdade. E não importa como a descobriu, apenas que a des-

cobriu, e quanto mais rápida for a descoberta maior será a paz. 

Sabe que é a verdade porque fará sentido — racional, intelectual 

e emocionalmente — o que não é lá muito comum, dadas as  

diferentes versões que foram debatidas no último milénio. Ao de-

parar-se com a verdade sentir-se-á livre, capacitado, esclarecido, 

feliz, amado e iluminado. E, de repente, verá provas em todo o 

lado, mesmo debaixo do seu nariz, incluindo no seu próprio nariz. 

Além disso, muito provavelmente vai dançar e muito.

Dance com a verdade do amor

Preparado para saltar para a pista? Este livro é sobre dançar com 

a verdade do amor que toda a sua vida sentiu silenciosamente.

Não tema. Não lhe vou pedir que tenha uma grande dose de fé 

para acompanhar as minhas explicações. Em vez disso vou parti-

lhar tudo o que aprendi com um pouco de lógica e senso comum, 

agora e nos próximos capítulos. Em primeiro lugar:

+ Se pensar, como todos os físicos quânticos convencio-
nais pensam, que o tempo e o espaço são ilusivos, e

+ Se acreditar, como 92 por cento das pessoas1 acreditam, 
que sobrevivemos à nossa própria morte física, então

= Não seria de esperar que os entes queridos que já 
partiram estivessem extremamente ansiosos por  
contactar, reconfortar e inspirar os que amam e a  
humanidade no seu todo?

1 De acordo com um estudo do Pew Research Center, 2007. [N. do A.]
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Respondeu afirmativamente, certo? Seria obviamente de es-

perar que, depois de terem acabado de atravessar a sua própria 

mortalidade do berço ao túmulo com a conclusão absolutamente 

colossal da sua existência contínua — com a personalidade e o 

sentido de humor intactos —, o quereriam partilhar com todos. 

Ao descobrir que, apesar dos seus pecados e disparates constran-

gedores, se sentiam confortados pelo amor e tinham uma visão 

em grande medida melhorada do que é a vida, quisessem natu-

ralmente dar sinais de vida.

Imagine-se no lugar do ente querido que recentemente partira 

deste mundo e que, após a festa da vida, espreitava de novo para  

a Terra, ainda com lágrimas de felicidade no rosto, e via o des-

gosto e a confusão entre os parentes e amigos no seu funeral.  

Subitamente nada seria mais importante do que voltar e dizer 

que está tudo bem! Está tudo mesmo bem! Não está morto! Vão 

encontrar-se mais tarde! Ainda é a vossa vez! Continuem a sonhar! 

Continuem a viver! Continuem a amar!

E receber essa novidade não mudaria fantasticamente e para 

sempre toda a vida de quem ainda estava na Terra? E quem mais 

indicado para acalmar os enlutados e inspirar-nos a todos do que 

os que amamos e de quem sentimos saudades?

O que não é Deus? 

A compulsão dos «mortos» de chegarem até nós intensifica- 

-se quando descobrem que não existem vestígios de um Deus 

na vida depois da morte, tal como descrito por praticamente todas 

as religiões. Na verdade, são boas notícias se tivermos em conta a 

forma como a maior parte das religiões descrevem Deus. Claro 

que há um Deus, mas não como o que os cegos que guiam os 

cegos o descrevem. As palavras, por vezes, falham-nos quando  
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as tentamos aplicar à verdade, mas numa tentativa de aproxima-

ção: Deus é a soma de tudo o que existe — todas as vozes, todos 

os batimentos cardíacos, todos os homens, todas as mulheres e 

todas as crianças, todos os animais, todos os insetos, todos os pe-

dregulhos, todos os planetas e grãos de poeira, incluindo todos os 

seres sensíveis removidos do tempo e espaço. Quando se pergunta 

«O que é que não é Deus?» a resposta simplificada é «Nada».

Está a conseguir acompanhar-me, não está? É o que suspei-

tava. Reconhecemos a verdade quando nos deparamos com a 

mesma porque pulsa nas nossas veias e constitui o nosso ADN.  

E, assim, ao refletir sobre as grandes perguntas ou ao ouvir novas 

ideias, conseguimos, caso estejamos preparados, permitir-nos 

lembrarmo-nos da verdade. A verdade é quem e o que somos. 

Não é abstrata nem fugaz; somos a con-

cretização da verdade. É objetiva. Real. 

Simples. E apesar de todos os rios cor-

rerem para o mar, nenhum dos rios 

muda o mar. 

Sabemos a verdade quando nos 

deparamos com a mesma. A questão 

é que ao termos dado o salto em direção  

à «vida» nesta fase precoce do desenvolvi-

mento espiritual da civilização, normalmente não nos damos 

permissão para aceder a partes do nosso pensamento que não 

podemos tocar, provar, ver, ouvir ou sentir. É muito primitivo, mas 

ainda assim previsível, dado o nosso estágio do arco evolutivo.

Vivemos numa era primitiva e, tendo em conta que as eras 

são definidas pelas pessoas que as vivem, somos pessoas primi-

tivas. Porém, não por acaso, mas por conceção. Sabíamos que 

iria ser assim. Optámos por participar deste estágio precoce no 

desenvolvimento humano, talvez porque seja este o preço a pagar 

Apesar de 
todos os rios 

correrem para o mar, 
nenhum dos rios 

muda o mar.
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para, mais tarde, participarmos de estágios mais avançados como  

mestres, ou porque as oportunidades que existem hoje não vão ser 

as mesmas mais à frente. Não interessa muito a razão desta fase; 

estamos aqui. Crianças perdidas no espaço2 e, portanto, compreen-

sivelmente assustadas com o mundo que nos rodeia, sentindo- 

-nos vulneráveis, dependendo quase exclusivamente dos nossos 

sentidos físicos para rotular, definir e evoluir.

Quando há um problema, há uma solução

Nascer naïf ou ingénuo não implica que nos mantenhamos 

assim. A nossa «ignorância» teve o seu propósito; as ilusões cha-

maram-nos a atenção. Mãos à obra! Agora que já sabemos an-

dar e os andarilhos que, de início, nos apoiavam hoje apenas nos 

abrandam, lágrimas estão a ser derramadas desnecessariamente. 

Chegou a altura de mudar a nossa órbita, chegou o momento  

de invocarmos os nossos entes queridos que já partiram. Uma espécie 

de irmãos e irmãs mais velhos, ainda que muito mais próximos 

do que o sangue do nosso sangue, que desejam ajudar a sua tribo 

e acelerar o processo de aprendizagem o mais rapidamente pos-

sível. Afinal de contas, em breve os nossos papéis vão inverter-se.

Hoje têm o que precisamos: perspetiva. O leitor tem o que 

eles precisam: o mundo que, em breve, vão herdar. Além disso, 

somos todos família, eles amam-no e o leitor ama-os. E o que 

eles têm para lhe dizer é absolutamente surpreendente, trans-

formativo, capacitante e rejubilante — a verdade sobre quem é, 

como é que aqui chegou e como pode fazer uso do seu tempo no 

espaço.

2 Tradução da expressão inglesa «Babes on the jungles of time and space», que surge nou-
tro livro do autor, An Adventurer’s Guide to the Jungles of Time and Space (Totally Unique 
Thoughts, 2012), anteriormente entitulado Lost in Space, que ainda não foi editado em Por-
tugal. [N. da T]
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Claro que os mortos não têm uma voz que possa ouvir, ain-

da. Nem têm portáteis, teclados ou acesso à Internet. Por isso, 

se me permitir, serei o seu guia. Sou tão normal e tão extraordi-

nário quanto o leitor, à exceção de que, talvez, me lembre de um 

pouco mais. Acredito que escolhi esta vida, em parte, para isto 

mesmo — por lembrar-me mais —, com uma visão, uns pais 

e outras circunstâncias que me brindaram com alguns otimiza-

dores fantásticos de memória, e uma predisposição para passar  

40 dos meus 53 anos a questionar, a pensar ditosamente e, em  

última análise, a aceder à verdade. Durante esses anos, o meu ob-

jetivo principal foi viver as minhas descobertas: aplicar estas res-

postas intemporais à minha vida, deliberadamente moldando-a 

para a minha própria felicidade e prosperidade. Porém, nos últimos  

14 anos, para minha grande surpresa, tornei-me também profes-

sor a tempo inteiro sobre a natureza da realidade, vivendo uma 

vida que é não só exemplificativa dos meus ensinamentos, como 

fonte da minha alegria. Coincidência? Não me parece.

A minha procura começou precocemente, na adolescência,  

e quando entrei na Universidade da Flórida a minha busca pela 

verdade levou-me a pensar sobre a morte — intensamente. 

Por que razão morremos? Todos? Desaparecemos para sempre?  

A sério?! Rapidamente a minha mãe começou a enviar-me livros3 

que, juntamente com o meu instinto e palpites, responderam às 

minhas perguntas e abanaram o meu mundo.

Ao que parece, pensar sobre a morte pode ensinar-nos mui-

to sobre a vida. O processo de abertura da mente, enquanto se  

esperam respostas, juntamente com a tomada de medidas, o ques-

tionamento e a procura pelas mesmas respostas, potencia as desco-

bertas importantes. Nada é mais libertador do que a verdade e nada 

é mais limitador do que a ausência da mesma. O conhecimento 

3 Consulte a Leitura Recomendada.
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é poder; sara o que dói, preenche o vazio, esclarece as confusões, 

alivia o fardo, une os amigos, transforma o pó em ouro e faz nascer 

um novo dia. Uma pessoa sintonizada e focada na verdade trans-

forma-se num ser imensamente feliz, atraente e amado.

Na qualidade de professor da verdade, não invento. Partilho 

o óbvio. Tento tornar a verdade divertida. Divirto-me eu próprio. 

Por exemplo, há 12 anos que envio uma mensagem de e-mail 

gratuita e diária chamada «Notas do Universo»4: pequenas men-

sagens de verdade, por vezes formuladas humoristicamente que, 

hoje em dia, são recebidas por quase 600 mil subscritores. Tam-

bém escrevo livros, sou responsável por programas áudio e DVD 

e dou conferências pelo mundo fora.

Estou longe de compreender todos os mistérios do Universo. 

Continuo muito menos consciente do que o meu cão ou até o 

pequeno conjunto de ciprestes à frente da minha casa. Mas sei 

as respostas às perguntas importantes. Sei quem somos, por 

que razão aqui estamos, como cá chegámos e o que precisamos 

de fazer para implementar as grandes mudanças de vida. Res-

postas estas a que qualquer pessoa pode aceder — e muitos já 

acederam.

Afinal de contas, não seria de esperar que a vida e o nosso papel 

no Universo fossem conhecidos? Realmente conhecidos, incluindo 

o antes e o depois? As minhas experiências, os meus ensaios,  

a minha vida têm demonstrado que podem ser. Estes são os «dez 

conhecimentos» sobre os quais este livro versa: conhecer a verdade 

e, assim, ultrapassar o medo e criar em consciência. É este conheci-

mento que os seus entes queridos que já partiram, juntamente com 

toda a gente que está viva e consciente e que se preocupa consigo, apaixo-

nadamente lhe querem dizer: os parâmetros para crescer na Terra.
4 Referência ao projeto do autor, Notes from the Universe. Este projeto consiste no envio diário 
de e-mails motivacionais e inspiracionais, para uma lista de mais de 600 mil subscritores 
registados no sítio www.tut.com [N. da R.]



16          introdução

Os seus entes queridos que já partiram, 

quando não estão a reviver os locais por 

onde passaram ou a estudar o futuro, 

estão a incentivá-lo. Não estão ao seu 

lado no sofá a limpar-lhe as lágrimas. 

Isto não é uma metáfora. Estão literal-

mente a incentivá-lo. Estão a observá-lo 

a si e à humanidade, agora. Batem com a 

mão nas suas testas celestiais e com os punhos nos 

joelhos, gritam conselhos e incentivos, sussurram palavras recon-

fortantes aos seus ouvidos, enquanto desnecessariamente anda 

aos tropeções pelo escuro.

A salvo

Descobri a verdade e posso ajudá-lo a encontrá-la também. 

Acredito que é absoluta, simples e adquirível. Independentemente 

de, no fim de contas, concordar com tudo ou parte do que tenho 

para partilhar, este livro apresenta perspetivas e conhecimentos 

que podem ajudar qualquer pessoa a viver uma vida mais feliz — 

hoje. Inclui uma abordagem racional à compreensão do que a vida 

significa e de como a viver. Verá que ao reconhecer, em primeiro 

lugar, e, em seguida, ao aceitar o claramente óbvio (a vida, os mila- 

gres e a felicidade) sem questionar, sem as habituais interpreta-

ções, justificações e análises exageradas, pode começar a ter um 

controlo mais interessante e incapacitante do seu fado.

O livro não será apenas um sem fim de revelações e «uaus»! 

Sei mais sobre débitos e créditos do que sobre darmas e cris-

tais. Não lhe vou pedir que pondere tudo apenas com base nos 

seus sentimentos. Pelo contrário, tal como o aventureiro que 

sou, como se estivesse a olhar por um companheiro de viagem  

Nada é mais 
libertador do que a 

verdade e nada é mais 
limitador do que a 

ausência da mesma.
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adormecido e prestes a perder o pequeno-almoço, vou abanar li-

geira e cuidadosamente o seu ombro para o ajudar a acordar e a ver  

o que de incrível se está a passar. Algo completamente assombro-

so e cujo personagem principal é o leitor.

Há uma inteligência sempre presente e, ainda assim, im-

percetível e benigna que atravessa a vastidão da realidade, do  

centro da Terra aos cantos mais longínquos do espaço. Apesar  

do escopo imensurável e da magnificência aparentemente impos-

sível do que temos capacidade para detetar, é seguro afirmar que: 

tudo acontece por uma razão, não há erros, o amor conquista 

tudo e o que ainda não faz sentido, um dia fará.

Somos permeados por esta inteligência benigna, e dada a evi-

dência esmagadora das nossas próprias vidas até ao momento, 

podemos, até a um nível significante e profundo, orientá-la a 

nosso bel-prazer.

Descobri no início da minha procura por respostas — e tal 

também, sem sombra de dúvidas, aconteceu na sua vida — que 

quanto mais pondero uma questão, mais inevitavelmente recebo 

a resposta, quer convencionalmente através de um livro com o 

qual «por acaso» me deparei, ou através de uma espécie de os-

mose misteriosa. O facto de estas palavras terem chegado até si é 

exatamente o que estou a tentar dizer. Mas dado os temas polémi-

cos sobre os quais escrevo aqui, que sem dúvida está preparado 

para examinar a partir de ângulos nunca imaginados, gostaria de 

o advertir que qualquer passagem, frase ou capítulo deste livro 

lido fora do contexto que todo o livro oferece pode ser perturbador 

ou até enganador. Assim, recomendo vivamente que leia o livro 

de uma ponta à outra ou simplesmente não o leia de todo, dei-

xando-o sossegado em casa até que algum ávido leitor seu amigo 

por fim se «depare» com ele, o leia todo e lhe relate todas as suas 

descobertas.
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Por fim, por justeza para com os nossos entes queridos que 

já partiram, os seguintes capítulos não os representam a todos.  

Entre os que partiram, alguns estão, certamente, mais preocu-

pados em planear uma vingança desesperada, em evadir-se de 

um Lúcifer inexistente ou a suplicarem junto de um sósia do seu  

profeta preferido, em vez de se dedicarem à natureza da realida-

de, da qual podem saber muito pouco. Um dia chegarão a aceitar 

a verdade. É tão certo como dois e dois serem quatro. Mas, en-

tretanto, a morte não implica uma iluminação automática.  

É uma fase de reajuste para que o ser anteriormente vivo se reú-

na, partilhe, ria, chore, autoavalie, planeie e se prepare para o 

passo seguinte. Os próximos capítulos são, portanto, desses entes 

queridos que já partiram «sabedores» simplesmente em virtude 

da experiência, as «velhas almas» que querem ser contactadas — 

os preparados para aprender a verdade da vida para que possam 

continuar a viver muito mais felizes.

O seu companheiro de viagem nesta aventura,

 
Mike Dooley
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n ã o  e s ta m o s  m o r t o s !

É curioso como as pessoas gostam que se lhes diga o que elas já 

sabem, como se tudo se tornasse mais real por lho dizerem.  

É por isso que a primeira coisa que os que já partiram lhe querem 

dizer é que ninguém morre. Nunca ninguém morre, incluindo 

o leitor. Irá viver para sempre, deambulando por realidades e di-

mensões inimagináveis, impulsionado pelo amor, perdoado por 

todas as más ações, com novas possibilidades em cima da mesa, 

rodeado de amigos e de gargalhadas, unicórnios e arcos-íris, cele-

brado como o deus ou a deusa que é.

Sim, por pouco credível que possa parecer, merece saber toda 

a verdade: se quer unicórnios, terá unicórnios.

As formas mudam, os formatos alteram-se, as energias trans-

formam-se, mas até os cartões de felicitações mais humildes têm 

a profundidade e a clareza para o relembrar daquilo que já sabe:  

os entes queridos que partiram recentemente «encontram-se num 

lugar melhor». E enquanto se arrelia ou atormenta ao questionar- 

-se se isto é mesmo verdade, pergunte-se se todas as religiões 

não repetem que a vida é eterna. Os cientistas não provaram que  

a matéria não é sólida, mas energia organizada? «Organizada» é 

o descritor altamente operativo, carregado de sentido e repleto de 
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implicações neste caso. Os seus sonhos noturnos não insinuam 

a divisão óbvia entre a consciência e o corpo físico? Não existem 

casos registados do paranormal suficientes para fazer com que, 

até os mais céticos, pensem duas vezes?

Ainda assim, apesar de uma crença na vida depois da morte  

e numa superinteligência terna, nada na vida de um ser humano 

é tão debilitante quanto depararmo-nos com a morte de um ente 

querido, o que, para os sentidos físicos, significa dizer adeus; 

para sempre; mesmo depois de se ter conseguido despedir des-

sa mesma pessoa no dia anterior, provavelmente ao sair de casa 

para o trabalho ou para a escola, com um sorriso despreocupado 

e agradecido. Porém, perante a chegada da morte, existe apenas 

devastação pura, total e absoluta.

Apenas a verdade o pode ajudar, agora. Uma verdade trans-

parente como água, preto no branco, e absoluta. Existe. É mais  

estável e fidedigna do que o Rochedo de Gibraltar. E apesar de 

os mortos não o poderem inculcar em si, podem revelá-la a uma 

mente aberta e fornecerem-lhe as ferramentas e os apoios ne-

cessários para a reconhecer. Através de um raciocínio dedutivo, 

ligando alguns factos científicos, simplificando, extrapolando  

e chegando a conclusões, irá, brevemente, sentar-se no seu trono 

legítimo, a desfrutar de uma paz infinita e sem ser assombra-

do pelo terror previamente conhecido como morte; sabendo que 

cada «adeus» significa um novo «olá» e que quanto maior for  

o primeiro, mais grandioso será o último.

O que realmente se passa

Vamos primeiro pensar no óbvio: os objetos inanimados, 

como as rochas, nunca irão evoluir ao ponto de possuírem perso-

nalidade, cores preferidas ou melhores amigos. Porquê? Porque 
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a consciência não é produto nem criação da matéria. Certo? Não 

é reproduzível em laboratórios e, na história do mundo, nunca 

ocorreu na natureza. Claro que a consciência existe, mas partir 

do princípio que teve origem na matéria ou que existe por causa da 

mesma não tem qualquer fundamento.

Assim, podemos concluir que a independência da matéria 

(sendo a matéria dependente e definida através do espaço e do 

tempo) também significaria independência do tempo e do espaço. 

Isto quer dizer que, apesar do que mais a consciência possa 

ser, esta foi, em primeira instância, uma essência intemporal  

e disforme. Sim? Está a ser fácil? Sente-se confortável com a ideia? 

E assim, quase sem qualquer esforço, fornece uma imagem clara: 

o leitor, informe e eterno, possui hoje temporariamente um cor-

po físico, emprestado química e organicamente pelas substâncias 

da Terra, para canalizar a sua personalidade e energia não física 

enquanto transpõe o espaço, viaja pelo tempo e experiencia o que 

é conhecido como a vida. Voilà!

— Ei, companheiro de viagem, mais devagar! Mas porquê? — 

quer o leitor interpor.

Calma. Estamos a construir um argumento para o qual precisamos 

de todos os dez capítulos para apresentar, incluindo o seu «porquê».

Então, fazendo-me passar um pouco por advogado do diabo: 

se, como muitas pessoas hoje em dia pensam, «os que já par-

tiram» estão mortos — não existindo nunca qualquer existência 

ou vida depois da morte — não significaria isso que tudo o resto 

na Terra não faria sentido? Não seria até estúpido? E, se a vida, 

essencialmente, não tem sentido, o fundamento da vida em si 

não seria desprovido de inteligência (o que, na verdade, significa 

«estúpido»)? Se não existe inteligência, isso não significaria que 

a vida como se conhece é um mero acaso? E que a sua própria 

existência hoje é não intencional, aleatória? E, caso a sua vida seja 
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boa, não significaria isso que é um enorme golpe de sorte inima-

ginável — esmagando estatisticamente as probabilidades neces-

sárias para ganhar a lotaria todos os fins de semana seguidos por 

10 mil vidas?

Significaria, sim.

Regressando ao ponto onde ficámos, se «os que já partiram» não 

estão mortos e, por isso, continuam uma existência transformada, 

mais uma vez isso não significaria categórica e absolutamente que 

o tempo e o espaço não podem constituir a realidade de base? Que 

a consciência, com outra origem, seria, do mesmo modo, passí-

vel de existir de forma autónoma? Porém, como a consciência está 

presente nas ilusões, deve haver um motivo? E para que exista um 

motivo, tem de haver uma ordem? Para haver uma ordem, tem de 

haver significado? Tudo demonstrando que significaria, mais uma 

vez, ainda que de um ângulo novo, que existe inteligência indepen-

dentemente do tempo, do espaço e da matéria?

Significaria, sim.

Continuando este raciocínio, ven-

do, devagar, o óbvio sem tirar muitas 

conclusões, interiorizando a verdade, 

perceberá também como pode saber 

muito mais. E perceberá que mais 

nada no mundo é tão importante para 

si do que perceber exatamente o que se 

passa. Estas páginas indicam-lhe o caminho.

A Navalha de Ockham

William de Ockham, ou William Ockham, foi um monge, eru-

dito e teólogo franciscano do século xiv, de Ockham, uma cida-

de em Surrey, na Inglaterra. É conhecido por nada mais nada 

O leitor é o motivo pelo 

qual o sol nasce todos os 

dias, literalmente.
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menos do que lhe ser (discutivelmente) atribuída a invenção da 

mais simples das ferramentas para chegar à verdade de todas as 

questões. Esta ferramenta é atualmente conhecida por Navalha 

de Ockham. Entende-se por navalha um instrumento utilizado 

para remover o que é indesejado: neste caso, especulações, men-

tiras e tolices. Parafraseando, assemelha-se a:

De duas ou mais teorias concorrentes, a teoria mais 

simples é, provavelmente, a correta.

Essencialmente, William afirma que, para se chegar à ver-

dade de qualquer assunto, não podemos complicar. Não associe  

demasiados conceitos. Não se entregue a premissas nem a tan-

gentes que não são necessárias para alcançar uma sensação de 

paz e confiança ou que ofusquem a clareza que atingiu com a sua 

recolha inicial de conceitos.

Para exemplificar, apesar de o tempo e o espaço conterem cer-

tamente um número infinito de verdades (algumas conhecidas, 

a maioria desconhecida, e cada uma delas discutível), existem 

conceitos que podem ser associados e que, praticamente, todos 

aceitam, o que, só por si, transmite paz e confiança. É o caso de:

Conceito 1: Hoje está um bonito dia.

Sim? Concorda? Se estiver a chover a potes onde está agora, 

veja, por favor, o lado positivo. Agora, claro, poderia argumen-

tar devidamente que, em alguns cantos do mundo, onde existe 

sofrimento e miséria, o dia de hoje é tudo menos lindo, mas es-

ses cantos do mundo não seriam exceções? Exceções dolorosas, 

mas, ainda assim, exceções? Não está correto dizer que, como um 

todo — tal como é vivido pela maioria das formas de vida neste 
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planeta, ainda que cada vida tenha os seus próprios desafios —, 

o mundo é lindo?

Dependendo da altura do dia, ou onde esteja, o mundo foi, 

é e será lindo.

Revelada esta verdade sobre a vida na Terra, não sente alguma 

estabilidade sob os pés? Não é uma informação na qual se podem 

basear decisões, traçar caminhos e fazer planos? O conhecimento 

é, afinal de contas, poder. Se hoje é um dia bonito, tal como foi 

o de ontem e, por dedução, tal como será o de amanhã, pode 

optar por desfrutá-lo. Dance a dança da vida, saia à rua, encon-

tre amigos, aproveite cada momento, dê voltas, piruetas, saltos  

e saltinhos… ah!, o poder de associar conceitos.

Muito bem! Agora, para percebermos o que Ockham preten-

dia, vamos associar mais alguns conceitos desnecessários:

Conceito 1: Hoje está um bonito dia…

Conceito 2: …porque antes da tempestade vem a bonança.

Hum… bem, talvez assim seja. Talvez não… Talvez se deva pre-

parar para o que aí vem! Por outro lado, como nunca se preparou 

antes e correu tudo bem, talvez possa continuar o seu caminho 

feliz e esperar pelo melhor?

Consegue perceber como, ao conectar um conceito desnecessá-

rio, um conceito problemático, sentiu o chão a fugir debaixo dos 

pés e perdeu a estabilidade?

Vamos conectar um conceito diferente:

Conceito 1: Hoje está um bonito dia…

Conceito 2: …porque ontem à noite telefonou à sua mãe e não 

perdeu a paciência, pelo que Deus o recompensou com um dia de 

sol e uma aragem quente.
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O quê!? De repente, Deus apareceu em cena? O juízo está 

implícito? E, que mais? As outras pessoas que estão à sua volta  

a desfrutar deste bonito dia são os beneficiários involuntários do 

seu «bom» comportamento? Que dia teriam elas se se tivesse es-

quecido de telefonar ou, pior, se tivesse perdido a paciência?!

Mais uma vez, ao conectar apenas mais um conceito, sentiu  

o chão a fugir debaixo dos pés. Ainda assim (e este é o problema), 

o modus operandi filosófico dos vivos, hoje em dia, é que, aquele 

ou aquela que conecta mais conceitos está mais próximo ou próxima 

da verdade ou, em alguns casos, mais próximo de Deus! Os que 

acreditam na última versão são, geralmente, terroristas e extre-

mistas, que se baseiam em conceitos problemáticos que deixam 

que outros conectem por eles.

Deixar que outras pessoas conectem os seus conceitos implica 

viver sob as regras dos outros. Com a Navalha de Ockham, e ao 

voltar-se para dentro, pode responder às suas próprias perguntas.

De onde veio

Aceita a ideia de que o tempo e o espaço são relativos, certo? 

E que variam de pessoa para pessoa, não é? E, desta forma, são 

mais ilusórios do que concretos? Não são o que parecem ser? Está 

a acompanhar-me?

Conceito 1: O tempo e o espaço (e, por conseguinte, a matéria) 

são ilusórios.

Então, se o tempo e o espaço são ilusórios, como uma mi-

ragem, não deveria existir um mundo que sustenta e origina 

as ilusões? Algo mais aproximado de um ponto de partida fiá-

vel? Como um deserto o é para uma miragem? Não que precise  
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de compreender ou saber muito sobre esse mundo (é um concei-

to desnecessário), mas não faz sentido que deveria existir? Talvez 

como uma dimensão que «precede» ou que existe independente 

das ilusões?

Sim, deveria.

Conceito 2: Existe um mundo onde não existe o tempo nem  

o espaço.

O que espera encontrar num mundo ou numa dimensão que 

«precede» o tempo, o espaço, a matéria e a si mesmo?

Bem! São muitos, muitos e muitos conceitos impossíveis de co-

nectar, aparentemente. É neste momento, na nossa procura pela 

verdade, que normalmente ficamos assoberbados e desistimos, 

deixando que outros alcancem as respostas. Mas não tenha medo, 

porque há, pelo menos, um conceito que podemos conectar, ape-

nas um, que não irá parecer desconfortável, improvável ou forçado.

Consciência. Sim? Algum tipo de consciência, mais conheci-

da por inteligência (com a qual concordou há umas páginas, em 

oposição à vida ser estúpida), deve ter existido previamente ao 

tempo/ao espaço/à matéria. Podia chamar a isto Deus, se qui-

sesse (também funciona, são equivalentes), mas não o faça, pelo 

menos por agora. Isso é o que normalmente fazem as pessoas 

sem sequer pensarem nisso. Mas como, para cada pessoa, Deus 

é um conjunto inteiramente diferente de outros conceitos que 

representam convicções diferentes, os conjuntos de conceitos 

tornam-se completamente irreconhecíveis de pessoa para pessoa.

Conceito 3: No mundo ou na dimensão que «precede» o tempo,  

o espaço, a matéria e a si mesmo, encontraria a «consciência» ou 

o que chamaria de Deus (mas ainda não).
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Sim, são observações/conceitos ridiculamente simples, ainda 

assim de uma natureza profunda e de uma importância imaginá-

vel. É essencial que colabore, que aceite e que admita o óbvio, por-

que a sua felicidade e o controlo da sua vida estão em causa. É, talvez, 

uma das suas maiores responsabilidades compreender ao máximo, 

ainda que da forma mais simples, a sua presença no cosmos.

Calma: estamos quase lá.

Que outros sinónimos existem para «inteligência» ou «cons-

ciência»? Que tal «pensamento»? Não é o «pensamento» que 

equaciona ou torna possível tudo isto?

Conceito 4: Mesmo antes do tempo e do espaço é possível encon-

trar algum tipo de pensamento!

Quem você deve ser

E isso não implica que, se «onde» existiu apenas inteligência, 

consciência ou pensamento, agora existam planetas, montanhas  

e pessoas (tempo, espaço e matéria)... os planetas, as montanhas  

e as pessoas serão feitos de quê?

Sim! Na muche! É isso mesmo! Devem ser todos compostos de 

pensamento! O pensamento que se materializou!

E, vejam quem já está agora a pensar…

Está bem, estamos a pôr o carro à frente dos bois.

Conceito 5: Os pensamentos materializam-se.

É claro que quando dizemos que o pensamento se materiali-

zou, estamos a incluir não só a matéria, mas também as circuns-

tâncias e os acontecimentos que, na verdade, são responsáveis 

pela movimentação da matéria. Certo?



28          capítulo 1

Então, o pensamento é a força motriz principal de toda a  

«matéria» no tempo e no espaço. Pensamento: consciência e in-

teligência. Ou o que também podem chamar de Deus. Mas, mais  

ainda, fantasticamente mais: se «onde» existiu apenas inteligên-

cia, consciência ou pensamento (mais uma vez, Deus), agora 

existe, entre outros, o leitor… quem é o leitor?

Deve ser dessa consciência e inteligência, o que, similar e  

incontestavelmente, implica que você deve ser de Deus, por Deus, 

para Deus e essencialmente Deus. Literalmente, os olhos e os ouvi-

dos do Divino ganham vida entre as ilusões do espaço e do tempo, 

o sonho da vida.

Basicamente, não é possível que não seja Deus; o que seria  

o leitor se não fosse dessa consciência original? De onde teria vin-

do? Do que seria feito? Como se pudesse existir um não Deus! 

Não há nada mais. Tudo é Deus. Os seixos, os oceanos, os buracos 

negros, você e todos nós. Da mesma forma que não é possível en-

trar numa cozinha com milho e tomates e sair horas depois com 

um bolo de chocolate, também não pode começar uma equação 

com Deus-pensamento-consciência puro e, subitamente, ter algo 

que não seja de alguma forma derivado de Deus-pensamento- 

-consciência puro.

Conceito 6: Você é puro Deus.

Ainda não dissemos muito e não vamos dizer muito mais so-

bre o que Deus é. Deixemos que o conceito de Deus, a partir deste 

ponto, fique vagamente definido: tem consciência, inteligência  

e é de onde o leitor e toda a «matéria» provém e continua a provir.

E, claro, se o ajudar a sentir-se mais confortável em chegar a 

conclusões, Deus é mais do que você. Infinitamente. Inimaginavel-

mente. Existem milhões de outros conceitos, mas não é necessário 
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acrescentá-los e, lá por existirem mais conceitos, não implica que 

possa existir uma célula no seu corpo que não seja puro Deus. 

Nem que não deva tentar conectar mais conceitos. Lembre-se 

de que a sua motivação neste momento é, meramente, a de ser 

ajudado pelos seus entes queridos «que já partiram» a perceber 

que, afinal, não estão mortos. Acreditará mais rapidamente nisso 

quando compreender totalmente que a existência deles, tal como 

a sua, não depende de ilusões que se habituou a acreditar serem 

reais.

Por isso, vamos continuar, uma vez que mais nada irá aumen-

tar a sua confiança do que continuar a responder a algumas das 

questões que têm atormentado a humanidade desde o início.

 

Por que razão está aqui

Aqui está um conceito importante. Não o deixa nervoso? Não 

seria de admirar, tendo em conta as históricas lavagens cerebrais: 

é-nos dito que somos limitados, que envelhecemos, que somos 

fracos, fruto do pecado, para uma vida de pecado, destinados  

a pecar inevitavelmente até ao resto da nossa vida, e que seremos 

avaliados e julgados de qualquer das formas. Hum? Porquê? Para 

ver se não pecámos? Um cenário pouco provável. As probabilida-

des não são justas. E se puséssemos fim a todas essas ideias, se 

deixássemos a porta aberta e não conectássemos os conceitos que 

não precisam de ser conectados?

Portanto, dado o seu legado fácil de imaginar, sendo Deus 

puro, só existe uma explicação para a sua presença no tempo e no 

espaço agora. Escolheu estar aqui. Se é de Deus, por Deus e é Deus 

puro, e se Deus (consciência, pensamento) precedeu o tempo  

e o espaço, isso significa que uma parte de si, caro leitor, também 

precede o tempo e o espaço.
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Então, se uma parte de si existiu previamente ao tempo e ao 

espaço e, agora, se encontra aqui, que outra explicação existiria 

para a sua presença e para a dos outros, entre as ilusões, além 

de termos de optar por isso? A verdade é assim: lógica e simples; 

faz sentido. Faria algum sentido se tivesse sido forçado a estar 

aqui? Quem forçaria Deus e como? Faria algum sentido que não 

tivesse nada a dizer? Poderia ter sido empurrado de uma nuvem?  

Ter-lhe-ia calhado na sorte?

Conceito 7: Escolheu estar aqui.

É interessante a quantidade de pessoas que acredita na sua 

existência para além das ilusões, mas que tem dificuldade em 

perceber que existiram antes delas próprias. Mas, se o tempo, tal 

como o espaço e a matéria, é uma ilusão da sua própria criação 

(porque os pensamentos materializam-se), só pode ter existido!  

É complicado. Naturalmente, a falta de capacidade para com-

preender isto até agora deve-se ao facto de não ter qualquer  

memória do seu passado, antes de se ter tornado quem é agora 

nas ilusões. Mas desde quando é que o facto de não recordar uma 

coisa quer dizer que a mesma não existe? E ao acrescentar a míni-

ma das introspeções, associando conceitos, subitamente torna-se 

clara a razão para não se lembrar de ter escolhido estar aqui… não 

queria lembrar-se.

Desligar as luzes e ligar a amnésia

Quando vai ao cinema, prefere ver o filme com as luzes acesas 

ou apagadas?

Apagadas, certo?

Porquê?
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Para ver melhor! Não só com os seus olhos, mas com o seu 

coração. Quer sentir melhor. Quer estar com os atores e as atrizes 

em cada cena. Quer ser perseguido pelos seus medos e, depois,  

enfrentá-los! Quer superar as probabilidades e triunfar! Quer estar 

frente a frente com os seus ídolos. Quer esquecer-se, por momen-

tos, que «você» existe, para que o seu «íntimo» possa divertir-se  

e aprender. No fim, uma hora ou duas depois, quando o filme aca-

bar, volta à realidade, volta a ser quem era. À exceção de que… será 

«mais» graças à experiência de se ter esquecido de si para poder  

viver outro conjunto de regras, como se fosse outra pessoa com 

convicções diferentes, com adereços de vida diferentes e entre ami-

gos diferentes: tudo incluído no guião que acabou de presenciar.

O seu «primeiro» eu, aquele que precedeu o tempo e o espaço, 

escolheu as ilusões entre as quais agora vive pelas mesmas razões 

que escolhe um filme de serão: pelo divertimento, pela apren-

dizagem, pela alegria, pelo desafio, entre outros. Quando o seu 

«primeiro» eu se esquece de que existiu primeiro (que escreveu 

um guião das possibilidades para todas as cenas, que construiu 

todos os cenários e que viverá além das ilusões), subitamente  

revelam-se as mais inusitadas e profundas peripécias de uma 

aventura! A questão é que o seu «interior» chegou primeiro, an-

tes das ilusões; você, ou até uma parte maior de si, na verdade 

criou-os para que (o seu «segundo» eu) pudesse perder-se fugaz-

mente nelas. E, ao perceber isto, pode ver que você é o motivo 

pelo qual o Sol nasce todos os dias, literalmente. Não foi uma 

reflexão posterior — foi o primeiro pensamento. E continuará  

a «ser» muito depois de se apagar a última estrela no céu ilusório 

mas, ainda assim, espetacular.

Conceito 8: Quis esquecer quem era para, plenamente, poder ser 

quem é.
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Tudo isto significa ainda que, em termos claros, se escolheu es-

tar aqui, previamente à amnésia e, portanto, bastante logicamente 

com base no apogeu do seu brilhantismo (certamente ultrapassan-

do em grande medida o que possui agora, sem o querer ofender), 

não só escolheu estar aqui, como escolheu ser quem é agora, 

exatamente como é: é o que mais queria ser! De um número 

infinito de mundos e possibilidades, escolheu como escolheu não 

só a partir de uma posição de brilhantismo, como também em 

consequência desse brilhantismo, com um propósito, um sentido, 

uma ordem e, indubitavelmente, um conjunto de outros objeti-

vos e metas, por motivos fantásticos, magníficos e belos.

Escolheu todos os pormenores em relação ao que é agora, des-

de o formato do seu nariz, as sardas no rosto, o comprimento 

das suas pernas ou, se as tem, as suas in-

clinações intelectuais ou emocionais, 

as caraterísticas do seu tempera-

mento e tudo o resto que reivindica 

como seu neste momento. (Claro 

que tem outros «momentos»; é eter- 

no e o seu mundo de sonho é ilu-

sório. Mas falaremos disto depois.)  

E, mais uma vez, não interessa que não  

saiba ou sinta quais eram as suas ambições. Essas faltas de me-

mória são completamente irrelevantes. Nem a sua amnésia quer 

dizer que não pode perceber o que se está a passar, tal como aca-

bámos de ver; nem o impede de alcançar seja o que for que tenha 

vindo alcançar, da mesma forma que «esquecer-se» de si mes-

mo não o impede de se divertir e de aprender com as matinés.

Conceito 9: É, agora, aquilo que queria ser e sabia, exatamente, 

o que estava a fazer.

Escolheu ser quem é 

agora, exatamente como 

é: e é tudo aquilo que 

queria ser!
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O objetivo da vida

Então, qual é o objetivo da vida? Mais uma vez, existem dema-

siados conceitos para algo que se assemelhe vagamente a uma 

resposta completa, mas não precisa de ter todas as respostas para 

alcançar estabilidade total; só precisa de alguns conceitos correta-

mente associados. Para tal, basta observar o óbvio (o que acontece 

no decurso de vida de, praticamente, todos os seres humanos) 

e, depois, mais nada. Identifique aquilo com que praticamente 

todas as pessoas, independentemente dos seus credos ou da sua 

cultura, concordam e, de repente, talvez, chegue à resposta para  

a velha questão do Para quê?:

1. amar;
2. ser amado;
3. alcançar a felicidade.

Nestes três pontos há mais motivos para: criar, mudar, servir, 

aprender, rir e por aí em diante. Mas, para não complicar, estes 

são os três principais motivos que estão no topo da lista de objeti-

vos de vida de qualquer pessoa.

Conceito 10: O amor e a felicidade são a razão para estarmos aqui 

É isso! É suficiente! Por que razão teria de existir mais? Talvez 

haja mais, talvez muito mais. Mas até que lhe batam à porta ou 

apareçam no horizonte, conecte apenas os conceitos óbvios, sim-

ples e lógicos com os quais se sente mais seguro.

Ao colocar as perguntas difíceis, ao olhar para dentro de si 

e deduzir as suas respostas simples, pode começar a perceber 

como se encaixa na equação da criação da realidade; na qualidade 
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de Criador. Estes dez conceitos não só apresentam um caminho e 

um sentido, como revelam as principais peças em movimento na 

aventura da vida: você, ou melhor, os seus pensamentos. É este 

o busílis da questão e é esta a alavanca que deve acionar sempre 

que quiser mais amor ou mais felicidade ou pretender provocar 

algum tipo de mudança no mundo. Desta forma, pode substituir 

o vazio pela abundância, a doença pela saúde, a solidão pelas ami-

zades, a confusão pela clareza e o medo de tudo, incluindo das 

suas ideias antigas sobre a morte, pela confiança.

O que acontece quando morre

Antes de mais nada, não morre. Isto é tudo o que realmente 

precisa de saber sobre a morte e é por isso que esta é a primeira 

coisa que «os que já partiram» lhe querem dizer. Inicialmente, 

muitos deles tiveram dificuldades em acreditar nisto, ao observa-

rem os seus próprios funerais, ao vaguearem pelos antigos cami-

nhos, estupefactos e pasmados enquanto acenavam e gritavam 

para os seus amigos deixados para trás.

Sente-se uma separação abrupta, claro, por deixar tudo para 

trás, o tempo e o espaço e aprender a manobrar-se no desco-

nhecido. A natureza desta transição depende inteiramente das  

convicções dos entes queridos que partem no momento da tran-

sição, porque as suas convicções e os seus pensamentos são 

transferidos para o seu novo mundo. Mesmo lá, os pensamentos 

materializam-se, mas materializam-se mais depressa e em maior 

escala, de forma a corresponderem às expetativas dos recém- 

-chegados, geralmente num piscar de olhos.

Harpas, anjos, Jesus, Maomé, Buda, Krishna e muitas outras 

divindades, santos e afins: todos possuem fragmentos de energia 

(não de uma forma tão rudimentar quanto parece) que aguardam 
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pelo constante fluxo de recém-chegados a quem darão as boas- 

-vindas, que censurarão, louvarão ou celebrarão num vasto  

número de formas com base nos cenários antecipados pelo falecido 

e nos quais o mesmo acredita. Podem ser vistos «cenários» elabo-

rados a flutuar em conjuntos de nuvens, portões dourados são 

«instalados», jardins do Éden são invocados, antros ardentes  

são inflamados. Lembre-se: nas dimensões ilusórias como é o 

caso do tempo e do espaço e da vida após a morte, estes «salvado-

res» podem estar num número ilimitado de «lugares» ao mesmo 

«tempo». Os comités de boas-vindas também incluem, quando 

apropriado, um pelotão de entes queridos falecidos e daqueles 

cujas existências foram afetadas pela vida e pelas escolhas dos 

falecidos. Todos assumem a forma e idade físicas que mais lhes 

agradarem enquanto se reúnem para dar as boas-vindas e asse-

gurarem aos recém-chegados que realmente sobreviveram e che- 

garam algures a um local maravilhoso.

O tempo nem está em questão; a festa pode durar «semanas». 

O espaço não é um problema; tudo parece existir para si. Tal 

como na Terra, caso tenha reparado. A comunicação é feita maio-

ritariamente por uma forma de telepatia subitamente lembrada, 

que lhe parecerá tão natural como era dar um aperto de mão. 

As viagens são concretizadas ao permitir-se ir seja onde for que 

queira ir. Encontra os amigos da mesma forma. O pensamento 

conecta tudo, é tudo. Também ficará entusiasmado por ver que 

também você assumiu a forma física de que mais gostou em vida 

e que todas as dores desapareceram (e depressa aprenderá a al-

terar tudo ainda mais). «Sem limites» tem um novo significado 

para os falecidos.

Depressa surgem guias adorados, brilhantes, radiantes e ale-

gres. Orientam-no e respondem às suas questões. Ensinam-no. 

Relembram-no. Amam-no. Mostram-lhe. Tudo se torna mais 
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claro. Lembra-se das esperanças e das intenções da sua vida re-

cente e por que razão a escolheu. Revê, cena a cena, tudo o que 

aconteceu. Vê como os acontecimentos se alinharam ou não  

e porquê. Fica intimidado pelo seu poder, pela sua sabedoria e pela 

sua bondade, entristecido pelo que perdeu, pelo que interpretou e 

percebeu mal, mas, ainda assim, sente-se ins-

pirado por saber que pode tentar de novo, 

que pode fazer as pazes e avançar com 

ainda mais amor e para ainda mais 

amor. As vidas passadas ficam em 

primeiro plano, juntamente com os 

amigos, os amores e as lições que con-

tinham. Tudo começa a fazer sentido; 

como a criação artística mais magnífica, 

como uma obra-prima que o atordoa pela sua 

perfeição e que o torna humilde por perceber que é o criador.

 

Olá, Deus?

Talvez haja uma personagem que represente «Deus», se o ma-

nifestou ao chegar, dadas as suas crenças e expetativas. Contudo, 

à medida que tudo fica mais claro, a necessidade de tal presença 

desaparece e fica apenas a contemplar a maravilha da existência 

e o milagre da sua mera presença, compreendendo finalmente 

a ideia de que Deus é Tudo, sempre, em todo o lado ao mesmo 

tempo, não humano mas «vivo» em si, e que nenhum símbolo, 

forma ou figura poderia alguma vez chegar lá perto.

À medida que o sentimento de aceitação e reverência cres-

cem, também cresce a sua confiança e alegria, e mais ansioso fica 

por iniciar novas aventuras com os que ama e os que o amam. 

São-lhe apresentadas e pesadas as opções. Pode optar por ficar  

O tempo nem está em 
questão; a festa pode 

durar «semanas».
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o tempo que quiser neste novo e mais flexível mundo de ilusões, 

mas consegue perceber que ali está apenas devido à sua presença 

anterior nas selvas de tempo e espaço mais densas, e que tem 

muito mais para aprender. Esta versão mais leve e etérea das sel-

vas existe somente como um lugar para se revigorar, purificar  

e reorganizar. No fim de contas, todas as suas experiências nestas 

ilusões e nas da Terra fundem-se em tudo o que sempre esperou 

alcançar: tudo o que Deus sempre esperou alcançar ao ser você, ponto 

em que surgem caminhos para avançar para além das ilusões. 

Como? Não sabemos…

Mas, melhor ainda, talvez, pelo menos por agora, tudo isto 

queira dizer que os seus entes queridos que já fizeram a transição 

não morreram. Em vez disso, estão a descansar, a reabilitar-se e a  

«sonhar» num «lugar» fantástico e espetacular. Estão entre amigos 

e guias e, caso lhes permita, estarão presentes na sua grande festa 

de boas-vindas, a rir, a chorar de alegria, a brincar, mesmo como às 

vezes o fazem agora, invisivelmente e mesmo atrás de si… 

Carta de um ente querido que já partiu

Querida Kirsten,
Sei que pode ser um choque e sabes que não sou de 

piadas com barbas, mas «as notícias sobre a minha mor-
te são manifestamente exageradas»5. Estou tão «vivo» 
agora como no dia em que nos conhecemos, à exceção 
de que, talvez… esteja mais vivo agora.

5 Referência à carta de Mark Twain enviada ao The New York Journal de 2 de junho de 1897 
indicando que as notícias da sua morte eram falsas [N. da T.]
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Não é que isto seja o Céu. Não sei se não tenho as 
qualificações necessárias para entrar ou qualquer coisa 
assim, mas não me queixo. Isto aqui é bem melhor do 
que pensei que fosse o Céu, à exceção de que não se en-
contram as portas do Paraíso, não me deparei com Deus 
e não tenho tempo para descansar!

Ainda assim, tão rapidamente como me familiari-
zei com o ambiente, também senti saudades da Terra.  
Apesar de o azul ser ainda mais azul aqui, de o xarope de 
ácer saber ainda melhor e de todos podermos conversar 
com os animais, a Terra tem algo… de diferente. Uma 
qualidade fugaz possível pelas naturezas aparentemente 
absolutas do tempo, do espaço e da matéria. Uma flor 
na Terra parece muito mais delicada e preciosa do que 
uma flor aqui.

Não se questiona que onde estou é mais parecido 
com «casa» do que qualquer outro lugar em que esti-
ve ou que imaginei (a minha casa, a tua casa e a casa 
de toda a gente), mas a Terra eleva a leveza de viver a 
alturas quase insuportáveis. Aqui, o amor é palpável,  
o conforto abunda, não se questiona a identidade de nin-
guém, a perfeição é universal e tudo parece como deve 
ser. Na Terra, só se pode sentir tudo isto em poucos mo-
mentos dispersos durante toda a vida.

Ainda assim, não estou em casa. Nem posso dizer que 
me lembro de casa ou que sei «onde» é. Este lugar as-
semelha-se mais a umas férias da intensidade da Terra. 
Todos andamos tão depressa quanto pensamos, o que 
é bastante divertido. Tenho amigos, lugares para onde 
ir, coisas para fazer, até tenho um carro que, por vezes, 
lavo para recordar os velhos tempos. Mas, sinceramente, 
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é um pouco aborrecido. Tenho uma grande vontade de 
regressar para o fio da navalha da criação da realidade. 
Tem-me sido dito que, ao regressarmos ao tempo e ao 
espaço, ao aprendermos mais e ao tornarmo-nos mais 
sábios, ficamos finalmente prontos para um movimento 
ainda mais grandioso, ainda mais perto de casa, para 
além de onde me encontro agora.

Naturalmente, na Terra, existe medo. Aqui não! 
E, na Terra, existe aquele sentido infindável de perigo 
que resulta de viver dos sentidos físicos: a inseguran-
ça, a timidez, as dúvidas e as crises de falta de amor- 
-próprio. A violenta psicose de nos preocuparmos com 
o que os outros pensam de nós. A Terra é como uma 
escola exótica de aventura e aprendizagem, repleta 
de desejo e mágoa, abundância e ausência, deleite e 
fome; a lista de extremos, como sabes bem, é infinita. 
Mas é assim mesmo! As dicotomias do tempo e do es-
paço fazem parecer que, a cada decisão que tomamos, 
ficaremos com tudo ou sem nada! Ter ou não ter! Aqui 
ou ali! Agora ou depois! Este sentido omnipresente de 
«ou» é o que liberta ondas de emoção que são ex-
tremamente empolgantes. Emoções que não existem 
aqui!

Acima de tudo, uma das primeiras coisas de que 
nos apercebemos aqui é o quão seguro, orientado  
e protegido se estava sempre na Terra, o quão em con-
trolo da nossa própria experiência estávamos, como 
podíamos realmente fazer acontecer tudo com o que 
sonhámos (apesar de parecer o contrário). Não ad-
mira que todos aqui queiram regressar. Não é que 
estejamos infelizes, acredita… Oh! Já é meia-lua!  
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Quase me esquecia… voo planado pelo Sol, o meu novo 
passatempo! Querida, terás de me desculpar. Tenho de 
apanhar raios de luz e, depois, estudar um pouco para 
a minha próxima…

Teu até ao fim dos tempos (o que, se virmos bem,  
é já ao virar da esquina),

Johnny

Não se preocupe e seja feliz

Se soubesse, soubesse mesmo, que os seus entes queridos que 

já faleceram estavam mesmo ao virar da esquina e que os veria 

muito em breve, isso não mudaria tudo? Que assim seja. É ponto 

assente que no amor do Universo eles estão vivos, bem e (talvez 

o surpreenda) muito ocupados. O desejo deles quanto a si é que 

também esteja vivo, bem e ocupado. Preparar-lhe-ão um lugar no 

seu banquete de boas-vindas que será inimaginavelmente gran-

dioso, embora, por agora, exista uma celebração ainda maior em 

mãos: a sua vida. Até lá, saiba que nada deve temer sobre a morte, 

muito menos um diabo no inferno, o que será a próxima coisa 

que os que já partiram lhe querem dizer.




