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Já alguma vez se sentiu culpado por faltar ao ginásio?

Já alguma vez se sentiu culpado por faltar a uma aula de ioga?

Aprendeu a meditar mas acabou por desistir?

Arrepende-se de não passar tempo suficiente com os seus filhos, 

com o seu marido ou a sua mulher, com os amigos ou com os seus pais, 

que estão a envelhecer?

Tem uma pilha de livros na mesinha de cabeceira para a qual olha 

todas as noites, perguntando-se quando lhes pegará?

Já lhe aconteceu regressar de umas férias a sentir-se esgotado e menos 

preparado para enfrentar a vida do que antes de partir?

Sente-se stressado, cansado ou simplesmente aborrecido com a rotina 

em que vive?

Bem-vindo ao mundo moderno.

A vida nem sempre foi assim. Os nossos antepassados tinham mais 

tempo. Tinham mais espaço. Deslocavam-se a pé e apanhavam ar puro. 

Dedicavam algum tempo a preparar as refeições e desfrutavam delas na 

companhia dos seus entes queridos, e gozavam de uma maior exposição  

à natureza e aos elementos. A vida era menos desgastante, menos ocupada. 

Estávamos rodeados pela família e pertencíamos a uma tribo alargada.

Hoje temos contas para pagar. Temos milhões de bits de informa-

ção a bombardear-nos a cada instante. Notícias sobre radicais que nos 

INTRODUÇÃO
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tentam matar são muitas vezes servidas ao lado de reportagens sobre  

a subida dos casos de cancro e de economias em queda. As nossas crian-

ças são atraídas por interesses comerciais, e as nossas calotas glaciares 

estão a derreter. Tudo custa mais do que gostaríamos, e damos por nós  

a correr de um lado para o outro como loucos, tentando manter este 

espetáculo frenético.

E tudo para quê?

A crise da pessoa moderna urbana ou suburbana carateriza-se pelo 

facto de termos balas a voarem à nossa volta e de estarmos mal prepara-

dos para lhes fazer frente. Andamos stressados, cansados, sem energia 

e perdidos. Alguns de nós, inconscientemente, deixaram-se convencer 

pela teoria de que os segredos ancestrais do Oriente eram a resposta para 

os seus problemas. Quando os Beatles trouxeram Maharishi, e os gurus 

começaram a sair da Ásia, começámos a pensar que o ioga, a meditação, 

o jejum, o tai chi e as práticas zen nos iriam salvar. Agora, estamos no 

meio de uma tempestade e esquecemo-nos de recorrer a essas práticas 

quando mais precisamos delas.

Outros agarraram-se à religião e tentaram manter-se ativos na igreja. 

Para alguns, ajudou, mas muitos conheceram o desencantamento e a 

desilusão. Muitas das antigas instituições não se adaptaram aos tempos 

em mudança, ao ritmo que seria desejável, e as pessoas sentem que 

estão distantes e não compreendem os nossos problemas.

Lemos que fazer exercício físico é bom, por isso experimentamos 

frequentar o ginásio. Obrigamo-nos a lidar com um ar malcheiroso  

e viciado, e com multidões de pessoas que se admiram no espelho — 

argh! Sabemos que temos de continuar, mas o simples percorrer do 

caminho é uma árdua batalha para muitos de nós. Mexer-se? O que  

é isso? Muitos de nós passam mais de uma hora por dia no trajeto entre 

casa e o emprego, e depois umas boas oito horas sentados a uma secre-

tária. Quando chegamos a casa, estamos rabugentos, esfomeados e sem 

paciência.

Se se revê em algumas destas descrições, está definitivamente no 

sítio certo. Este livro foi escrito especificamente a pensar em si. Porquê? 

Porque eu percorri o mundo a estudar com mestres espirituais e aprendi 

técnicas de cura com pessoas muito sérias. A minha formação consistiu 
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em ajudar-me a levar equilíbrio e paz ao mundo de onde viera. Quando 

desci dos Himalaias, não precisei de muito tempo para perceber que 

os meus pacientes, pessoas normais, trabalhadoras, de Los Angeles, 

não iriam fazer aquilo que eu fiz. Não iriam fazer retiros de meditação 

de um mês, praticar qigong durante várias horas por dia, nem percor-

rer o mundo. E não iriam, definitivamente, mudar de sítio e tornar-se 

monges. Não podiam rapar o cabelo e subir às montanhas sagradas para 

encontrar Deus. Tinham filhos, contas, cães e assuntos a decorrer nas 

suas vidas diárias, e era aqui que precisavam de ajuda. Precisavam de 

soluções aqui.

Passei toda a minha carreira a trabalhar para levar a ancestral sabe-

doria do Oriente a pessoas normais, aqui nas nossas cidades e vilas,  

e este livro é o resultado de milhares de encontros de sucesso com 

pacientes nas minhas práticas. Ao longo dos anos, apercebi-me de que 

existe um terrível equívoco no Ocidente, e muitos milhões de pessoas 

sofrem com isso.

O problema é que as práticas esotéricas que foram trazidas da China, 

do Tibete e da Índia vinham, na sua maior parte, de linhagens ascéticas, 

mas estavam a ser praticadas por chefes de família aqui no Ocidente. 

Os ascetas renunciaram ao mundo. Abdicaram do dinheiro, do sexo, 

da família e de outras demandas mundanas para procurarem uma 

ligação mais profunda com o Deus Divino, Tao, a sua Natureza Buda,  

ou qualquer outra linhagem que sigam. Foram-lhe impostas austerida-

des e práticas muito específicas, que os mantêm ocupados durante horas 

por dia, ano após ano. Este foi o caminho que escolheram e, franca-

mente, ainda bem para eles.

E nós? Bom, sentimo-nos culpados por faltarmos à nossa aula de ioga 

por causa do jogo de futebol do nosso filho, que se prolongou. Dizemos 

a nós mesmos que vamos meditar à noite, mas passamos o tempo  

a cabecear de sono, porque estivemos o dia inteiro a analisar folhas de 

cálculo sentados a uma secretária. Tentamos comer bem, mas a comida 

de aeroporto não é bem igual à dos monges. Tentamos tirar o melhor 

partido das nossas vidas frenéticas, mas há uma falha fundamental nesta 

interface. Os ascetas renunciaram ao mundo. Nós temos hipotecas, 

empréstimos, propinas e carros que temos de pagar. Precisamos de um 
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conjunto diferente de princípios orientadores que nos ajudem a navegar 

num mundo com dinheiro, stress, tempo reduzido e com muitas outras 

pessoas que pedem a nossa atenção. O mundo em que vivemos não  

é muito tranquilo e raramente é pacífico. Então, como encontramos 

serenidade e nos organizamos aqui onde vivemos?

ENTRA EM CENA O MONGE URBANO

Este livro está recheado de práticas valiosas que pode usar na sua vida 

diária, aqui e agora, para encontrar paz e ter mais energia. Ao invés de 

se irritar com a senhora que está à sua frente na mercearia por estar  

à procura dos cupões de desconto e não se despachar, pode agrade-

cer-lhe porque ela acabou de lhe dar o precioso dom do tempo. Ganhou 

cinco minutos para praticar a sua respiração e recuperar a fonte infinita 

de energia e paz que lhe pertence por direito inato.

Eu estava na Faculdade de Medicina da UCLA quando descobri o tai 

chi. A partir daqui, conheci um abade taoista que me ensinou kung-fu 

e qigong. Tornei-me monge taoista e viajei pelo mundo, privando com 

muitos mestres, e desde então que sou estudante de práticas esotéricas. 

Mas fui criado em Los Angeles. Tinha amigos normais e andava em esco-

las normais. Saí com estrelas de rock e fiquei em cabanas na Amazónia 

com as melhores de entre elas. Tornei-me Doutor de Medicina Oriental 

e atendi milhares de pacientes. Isto ajudou-me a compreender o sofri-

mento humano. Não de uma forma abstrata, ao estilo da New Age, mas 

da forma real. Durante anos, ajudei pessoas normais a superar crises 

de vida reais. Divórcios acontecem. Morrem pessoas. Jovens envol-

vem-se em problemas por causa da droga. Casais têm dificuldade em 

ter filhos. É assim a vida nas cidades, e é aqui que precisamos de ajuda. 

Esqueçamos por um instante o pomposo discurso espiritual e desça-

mos à Terra. Depois de nos organizarmos aqui em casa, sim, existe um 

espantoso reino de misticismo para explorar, mas comecemos por onde 

vivemos… onde sofremos.

Eu tenho mulher e filhos. Sou chefe de família. Tenho cães e uma hipo-

teca. Percebo a sua situação. Fundei a Well.org, faço filmes e televisão,  

e tenho uma grande empresa que precisa de mim permanentemente.  
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Sei que o dia do pagamento está sempre ao virar da esquina e que os 

impostos não param de chegar. Faz parte. Um chefe de família cria 

empregos e tem o fardo de tomar conta de imensas pessoas no seu 

universo. Um chefe de família faz coisas acontecerem mês após mês  

e não se acobarda quando a vida se torna difícil. Um chefe de família tem 

de ser primeiro um sobrevivente e, depois, aprender a prosperar.

Arregacemos as mangas e deitemos mãos à obra. Eu considero-me 

um Monge Urbano e, no final deste livro, convido-o a fazer o mesmo. 

Porquê? Porque o mundo precisa que se chegue à frente e que viva a sua 

vida plenamente. Os seus filhos precisam que os ajude a proteger o meio 

ambiente e a fazer melhores escolhas nas lojas. A sua família precisa 

que esteja mais atento, presente e carinhoso quando está com ela. O seu 

emprego precisa que dê mais abundância ao seu mundo. E, acima de 

tudo, você precisa de recuperar o seu verdadeiro «eu».

Vamos aprender a deixar de ser um obstáculo no nosso próprio 

caminho e a sermos as pessoas que estamos destinados a ser, aqui nas 

nossas casas, nos escritórios e até durante as longas viagens entre casa 

e o emprego.

Este livro está organizado em dez capítulos, e cada um discute um 

grande problema de vida que existe no mundo moderno: stress, pobreza 

de tempo, falta de energia, dificuldades em dormir, estilos de vida estagna-

dos, má alimentação, desconexão com a natureza, solidão, problemas de 

dinheiro e falta de sentido e objetivos. Iniciamos cada capítulo com uma 

pequena descrição do encontro com um paciente. Estes encontros resul-

tam dos milhares de interações que tenho tido com pessoas normais ao 

longo dos anos como médico e sacerdote. Os nomes e as histórias foram 

alterados para proteger as suas identidades; algumas foram reorgani-

zadas, mas todas resultam de encontros e recomendações reais dadas 

a pessoas reais ao longo dos anos. Daqui, avançamos para a primeira 

secção, intitulada «O Problema», onde ajudo a identificar o problema 

e enfrento-o, consigo, sob uma nova perspetiva. A secção seguinte,  

«A Sabedoria do Monge Urbano», baseia-se na filosofia esotérica das 

culturas oriental e xamânica, oferecendo-nos uma forma diferente de 

olhar para os nossos problemas e de vislumbrar uma saída. De seguida, 

entramos nas soluções. Primeiro, surgem as «Práticas Orientais», que 
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vêm da sabedoria ancestral e de tradições antigas — teorias testadas  

e comprovadas, simples e elegantes, que já demonstraram, ao longo 

de milénios, resultarem para as pessoas. Passamos então às «Práticas 

Modernas», que consistem em exercícios práticos, aplicações e outras 

técnicas que descobri serem eficazes para os problemas contemporâ-

neos que enfrentamos. Cada capítulo termina com outra descrição que 

remata a história de abertura com uma resolução. No fim, dou-lhe algu-

mas receitas e um plano de ação que irão transformar radicalmente  

a sua vida para melhor. A prática chama-se Gong, que ensino há anos.  

É uma prática dedicada que o leitor escolhe (com base nos princípios 

e nas lições aprendidas neste livro) e que, efetivamente, lhe fornece 

um plano, um mapa e uma moldura para o sucesso. Já ajudei milha-

res de pessoas como o leitor, com este modelo, e estou confiante de que 

também o ajudarei a si.

Pode escolher por qual das secções deseja começar, mas recomendo 

que leia o livro do início ao fim, pois provavelmente irá pensar em 

muitas das pessoas da sua vida e poder-se-á identificar melhor com elas 

ao perceber que, também elas, estão a sofrer. Quando se sentir prepa-

rado para avançar para o seu primeiro Gong, vai querer recorrer às práti-

cas deste livro durante anos.

Desfrute do livro e faça marcações. Tome notas nas margens e permita 

que ele o ajude a pensar nos aspetos da sua vida em que a sua energia 

está presa. Irá ensiná-lo a desfrutar da viagem e a encontrar o seu poder 

pessoal pelo caminho.

Estou entusiasmado por o leitor estar aqui.
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CAPÍTULO 1

Stress: Como Me 
Desvio das Balas?

O 
Robert é da velha guarda. Foi criado numa época em que os rapa-

zes dispunham de três escolhas na vida: ser médico, advogado 

ou engenheiro. Estudou Direito sabendo que lhe proporcionaria 

um emprego estável e seguro. Longas e árduas horas de estudo, exames, 

semanas de 70 horas de trabalho, litros de café e lidar com pessoas difí-

ceis foram solavancos para o sucesso. Batalhou e subiu na escadaria,  

e hoje é sócio júnior numa sociedade muito boa. Os seus dias continuam 

a ser longos e o stress ridículo. E tem, definitivamente, menos cabelo.

A sua mulher deixou de trabalhar depois do nascimento do segundo 

filho, por isso, agora ele carrega sobre os ombros todo o peso financeiro 

da sua família.

Vive numa excelente casa num bom bairro. Têm uma piscina e um 

jacuzzi no qual Robert não entra há um ano. Possuem um apartamento 

em time sharing, mas conseguirem ir para lá é um verdadeiro stress.  

Os preços do seguro de saúde sobem todos os anos, e o filho mais novo 

tem asma e algumas alergias a alimentos — tudo custa dinheiro, tempo 

e cria mais desafios em casa. Mesmo com uma ama em part-time, quase 

não conseguem dormir, e as suas últimas férias em Maui foram mais 

turbulentas do que repousantes. O Robert voltou exausto e desalentado.

A vida do Robert é carregada de stress. Embora tenha um teto, carros 

e muita comida, no fundo, vive aterrorizado. Sabe que não conseguirá 
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manter este ritmo. Tem a sensação de que, um dia, vai desabar, mas não  

o pode permitir. Afinal, todos dependem dele. Bebe café, vai ao ginásio, 

toma suplementos multivitamínicos e faz uma massagem ocasional, mas  

a sua cabeça está sempre preenchida com a pressão de manter o que tem.

 Um bom advogado tem de ter um Lexus.

 Bons pais mandam os seus filhos para um colégio privado.

 Ginástica e aulas de piano são obrigatórias.

 Os outros pais vão mandar os filhos para um campo de férias chique. 

Claro que alinhamos…

A alegria foi-se embora. O nível de stress atingiu o topo da escala,  

e ele tenta constantemente manter a cabeça erguida. O seu pai ensinou-lhe 

que «os homens a sério» nunca desistem; lutam pela sua família e nunca 

mostram sinais de fraqueza. O Robert vê as notícias da manhã enquanto 

come os seus cereais com os filhos. Sente que é um pai ausente que não 

os viu crescer, e lamenta esse facto. Sente que a fraqueza está a ganhar 

terreno, e a ideia de perder a batalha aterroriza-o. Afinal, depois de tudo 

em que gasta constantemente dinheiro, quase não têm poupanças, e se ele 

deixasse de trabalhar, ficariam num sério aperto ao fim de alguns meses. 

Se sucumbisse, o seu seguro de vida pagar-lhe-ia uma boa indemnização, 

e ele já pensou nisso várias vezes, o que o assustou terrivelmente.

O Robert está encalhado. As suas glândulas suprarrenais trabalham no 

vazio, e não há fim à vista. Não consegue vislumbrar a saída e, a cada dia 

que passa, acumula-se um desespero silencioso nas sombras da sua psique 

— um compromisso com a sobrevivência da sua família. O Robert conti-

nua a lutar, mas o seu médico já o avisou que a sua tensão arterial está  

a ficar demasiado elevada. Está muita coisa em jogo. O que pode ele fazer?

O PROBLEMA

De certa forma, todos partilhamos o problema do Robert. Os nossos 

corpos desenvolveram-se e evoluíram ao longo de milhões de anos, em 

resposta a alguns fatores de stress previsíveis existentes no nosso meio 
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ambiente. «Combater o bom combate» é um belíssimo sistema que nos 

ajudou a mantermo-nos vivos num mundo perigoso cheio de predadores 

e carência. Evoluiu para nos ajudar a sair de situações de perigo de vida, 

otimizando o nosso metabolismo para entrar em modo de crise. Quando 

estamos em perigo, os nossos níveis de cortisol e/ou adrenalina dispa-

ram para ajudar a desviar o fluxo sanguíneo para os grandes músculos 

que nos ajudarão a lutar contra um adversário ou a fugir de um preda-

dor. Tratam-se de hormonas do stress que detêm um controlo dedutivo 

sobre vários sistemas dos nossos corpos, e ligeiras flutuações nos seus 

níveis têm repercussões em toda a parte. Trabalham em conjunto com 

um elegante sistema de comutação do nosso sistema nervoso. O nosso 

sistema nervoso simpático controla as nossas reações de luta ou de fuga 

e, rapidamente, ajuda a canalizar energia para onde mais precisamos dela 

em momentos de crise. O lado oposto é o sistema nervoso parassimpá-

tico, que pode ser considerado o modo «descansar e digerir», em que 

o corpo fica livre para se curar, consumir alimentos e realizar desinto-

xicações e excreções. Em momentos de perigo, o corpo está concebido 

para ir buscar, de forma elegante, fluxo sanguíneo aos órgãos internos, 

ao sistema imunitário e a partes do cérebro que estão associadas a uma 

elevada cognição e que conduzem esse sangue para os quadricípites, para 

que possamos correr desenfreadamente, se precisarmos. É ótimo para 

quando as coisas correm mal, mas vamos voltar a descascar a vida do 

Robert e ver por que razão isto é tão mau para um advogado moderno.

O stress do Robert não advém de um incidente grave. É certo que, 

de vez em quando, um carro na faixa ao lado guina e faz subir a sua 

frequência cardíaca (e o dedo médio), mas não é isso que está a matá-

-lo. É o stress crónico. Uma impala selvagem em África não pensa em 

termos de «e se um leão me atacar?». Come, passeia, faz imenso sexo 

e se surgir uma ameaça, foge a sete pés. Se sobreviver, recompõe-se  

e volta à sua vida normal. Nós não. Nós continuamos a reviver o acon-

tecimento nas nossas mentes, ligamo-lo a emoções e visualizamo-lo de 

formas diferentes; não o esquecemos. A impala seguiu em frente, mas 

nós ainda estamos em terapia, a falar sobre isso ou, pior, a reprimir. Não 

entramos em modo «descansar e digerir» o suficiente para equilibrar 

estes sistemas, por isso, continuamos feridos.
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O stress crónico mata.

O Robert tem pequenos momentos de «vida ou morte» sempre que 

um cliente ameaça cancelar ou um juiz rejeita um caso. Há uns dias,  

a sua mulher chegou a casa com uma carteira elegante, o que lhe revirou 

o estômago. «Quanto é que custou?»

Estes agentes modernos do stress são essencialmente a morte em mil 

golpes. O nosso conceito abstrato de dinheiro ou de moeda está ligado à 

nossa própria sobrevivência e aciona o mesmo circuito. Desequilibra-nos 

e causa-nos stress. O dinheiro é apertado e, no fundo, isso significa uma 

coisa que os nossos corpos entendem visceralmente. Baixos níveis de 

libertação de cortisol durante um prolongado período de tempo têm 

consequências terríveis para o corpo. Pode dizer-se que o Robert vive em 

quinta velocidade e que se esqueceu de reduzir e relaxar. Com o corpo  

a cortar constantemente o fluxo sanguíneo para sistemas vitais, eis algu-

mas das consequências previsíveis.

Limitar a Energia para o Sistema Imunitário
Um corpo que está sob stress permanente é como um país em guerra,  

e todo o dinheiro, tropas e recursos são enviados para as linhas da frente 

(caminhos stressantes de luta ou fuga). Quem fica para policiar as ruas? 

Como se lida com gangues locais e células terroristas? Não se lida. Eles 

infiltram-se, dominam e depois manifestam-se como uma doença. 

Quando chamamos as tropas de volta das linhas da frente, os estragos já 

estão feitos, e vemo-nos obrigados a despender muito mais energia para 

repará-los.

O problema não é uma conceção fraca. O sistema imunitário humano 

é espantoso. É um universo elaborado que nos ajuda a reconhecer obje-

tos que não pertencem aos nossos corpos e a livrarmo-nos deles. Quando 

as coisas correm bem, é maravilhoso observar a previsão e a eficiência 

do nosso sistema imunitário. Mas a maior parte das pessoas do mundo 

moderno sofre as consequências de uma imunidade comprometida.  

Os Centers for Disease Control and Prevention (CDC) identificam  

o stress como a causa de noventa por cento das doenças crónicas. É uma 

percentagem elevadíssima. Quando o seu sistema ficar suficientemente 
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fraco, o Robert está condenado a desenvolver uma doença crónica séria. 

É apenas uma questão de tempo.

O problema é a vida do Robert.

Todos os dias, o Robert faz inconscientemente coisas que retiram 

recursos ao seu sistema imunitário e fazem com que seja mais difícil 

para o corpo manter o equilíbrio. Ao fim de algum tempo, a situação vai 

desabar, e ele vai ficar doente.

Cortar a Energia para o Sistema Digestivo e para os 
Órgãos Internos
Quando o corpo recebe um sinal a dizer-lhe que se aproxima um leão, 

vai buscar sangue às vísceras (órgãos internos) e canaliza-o para os 

músculos, que, assim esperamos, nos ajudam a sobreviver ao «ataque». 

Quando isto acontece, os órgãos sofrem um golpe. O fluxo sanguíneo 

para os órgãos diminui, uma vez que é desviado para os grandes múscu-

los de «tirem-me daqui». Isto corta a energia e os nutrientes enviados 

para os órgãos vitais. Pense numa economia em tempo de guerra. Não 

há dinheiro para livros escolares, obras nas ruas nem senhas de racio-

namento.

Quando o aparelho digestivo se vê regularmente privado de energia, 

começamos a ver problemas, tais como fraca absorção, deficiência de 

nutrientes, obstipação ou diarreia, indigestão, inchaço, fadiga e por fim 

«síndrome» do intestino solto. (Explicarei mais à frente do que se trata.) 

É no estado de «descansar e digerir» que nos curamos, mas o que acon-

tece se não nos permitirmos chegar até lá? Olhe à sua volta. Existe uma 

indústria de cuidados de saúde multimilionária que ganha dinheiro com 

doenças crónicas causadas por um mau estilo de vida e por stress não 

controlado.

Uma Montanha‑Russa de Glicemia
Quando os níveis de cortisol sobem, muitas coisas acontecem. Como 

já foi referido, o fluxo sanguíneo é canalizado para os músculos de 

«tirem-me daqui», mas há também um enorme impacto na glicemia.

O cortisol é como um cartão de crédito.
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Numa situação de crise, o corpo precisa de energia imediatamente, 

por isso, o cortisol é como um cartão de crédito que nos proporciona 

uma gratificação imediata. Ajuda o corpo a ir buscar energia às nossas 

reservas de glicogénio no fígado para as nossas necessidades imedia-

tas, mas isso acarreta consequências sérias. Quando o açúcar no sangue 

dispara, o pâncreas sente isso, liberta insulina para agarrar este açúcar 

e envia-o para as células. Até aqui, tudo bem, exceto quando a situação 

começa a descarrilar. Ao fim de anos e anos nesta montanha-russa de 

energia à base de cortisol, o pico de insulina liberta muitas vezes açúcar 

(energia) em demasia, o que nos provoca fome e desejo de mais açúcar 

ou hidratos de carbono para compensar. Isto pode manifestar-se sob 

a forma de melancolia, irritabilidade, dores de cabeça e cansaço geral; 

muitas vezes leva-nos a beber mais café para nos salvar de uma quebra 

de energia. Talvez aquele queque ajude… Falaremos do papel da adrena-

lina nesta loucura mais à frente neste capítulo.

Muitas pessoas vivem tantos altos e baixos neste processo que à 

terça-feira já se sentem esgotadas e já sonham com o fim de semana.

Caos no Sistema Endócrino
Já recebi na minha clínica dezenas de atletas de elite que admitem, em 

segredo, já não conseguirem ter ereções. Muitas vezes, a culpa é do corti-

sol. Estes atletas esgotam as suas glândulas suprarrenais com um stress 

elevado a níveis crónicos, e isso acaba por consumir testosterona, estro-

génio, desidroepiandrosterona e várias outras vias hormonais. Roubar  

a uns para pagar aos outros parece ser o caminho da nossa era moderna, 

e isso reflete-se definitivamente nos nossos corpos. Atualmente, pessoas 

como o nosso amigo Robert pedem energia emprestada ao futuro para 

sobreviveram ao dia de hoje, mas não prestam atenção à taxa de juro 

desse tipo de negócio. É horrível. Talvez consiga viver em alta dos trinta 

aos quarenta anos, mas depois bate numa parede e o seu corpo entra 

em greve. A partir do momento em que as nossas hormonas se desli-

gam, ganhamos peso, arrastamo-nos de cansaço e sofremos no quarto… 

Desculpa, desculpa, dá-me um minuto…

Existem, evidentemente, medicamentos que podemos tomar para 

todos estes problemas, mas a sua raiz é muitas vezes uma má economia 
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de energia decorrente do nosso esforço suprarrenal. Muitos medicamen-

tos têm efeitos secundários, e o problema subjacente tende a manter-se.

O Cérebro É que Sofre
Talvez a pior coisa que acontece quando sofremos de stress crónico seja 

a redução de fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal, a parte do nosso 

cérebro que nos distingue dos macacos. Ajuda-nos a ter pensamentos 

abstratos, a resolver problemas, dá-nos uma cognição mais alta e um 

raciocínio moral mais apurado. É a parte do cérebro que ajuda na nega-

ção dos impulsos. As antigas tradições chamam a esta zona o terceiro 

olho, e deve ser cultivada e estimada. O problema é que o sistema de 

comutação do corpo sabe que esta parte do cérebro não é necessária para 

subir uma árvore quando um rinoceronte nos ataca, por isso, desvia 

sangue e energia para o rombencéfalo, que ajuda o comportamento 

reflexo imediato. Mais uma vez, o impulso do corpo é «tira-me daqui ou 

desfaz aquele tipo que está a tentar roubar as minhas coisas».

Dá bastante jeito para o caso de encontrar um leão em Chicago. 

Também o ajuda a desviar-se para o passeio quando um táxi não o vê 

a atravessar a rua, mas uma errada alocação de energia ao cérebro de 

«lutar ou fugir» deixa-nos reativos, desconfiados, menos empáticos  

e incapazes de tomar decisões ponderadas a longo prazo. É o raciocínio 

moral mais apurado que nos faz aquilo que somos. Religião, ética, honra 

e autoconhecimento derivam todos desta boa matéria cinzenta, e a nossa 

incapacidade de a usar é uma tragédia. A maior parte das pessoas vive 

em «modo de sobrevivência» e consegue reconhecer-se no que estou  

a dizer. É também uma das razões pelas quais tantas pessoas fazem 

coisas que lhes são prejudiciais, apesar de terem consciência disso. 

Nós sabemos que fumar faz mal, mas continuamos a fazê-lo. Sabemos 

que as tartes engordam, mas comemo-las, ainda assim. Dizemos a nós 

mesmos que os nossos ex-companheiros não prestam, mas insistimos 

em contactá-los. Sem um bom acesso ao córtex pré-frontal, não esta-

mos a usar a parte dos nossos cérebros que nos confere o poder de 

suprimir impulsos prejudiciais ao nosso corpo. Viver em stress crónico 

mantém-nos fora desta zona do nosso cérebro e torna-nos mais impul-

sivos e inconscientes.



Pedram Shojai

24

Aprendizagens Pessoais
Quando voltei dos Himalaias, decidi enfrentar a crise dos cuidados 

de saúde com a minha exuberante energia e carregado sentido de 

missão. Pensava que seria capaz de corrigir um sistema destroçado  

a partir de dentro, por isso, fundei um grupo médico que rapidamente 

cresceu para três gabinetes. Aparecemos em revistas científicas graças 

às nossas inovações na medicina complementar e estávamos a gran-

jear bons elogios, mas eu sabia que era tudo treta. Essencialmente,  

a minha formação era na prevenção e previsão de doenças, e ali estava 

eu num modelo de negócio que me obrigava a esperar que alguém 

quebrasse e aparecesse com uma doença diagnosticável. Continuei 

a tentar encontrar formas de contornar este sistema confuso e lidava 

constantemente com companhias de seguro que retinham o nosso 

dinheiro. Existia uma imensa dose de stress, e isso colocou verdadei-

ramente à prova as minhas capacidades de meditação.

Consegui resistir durante anos, mas depois acordei: por melho-

res combatentes que sejamos, se ficarmos muito tempo na arena, 

acabamos por ser atingidos. Foi então que percebi que poderia fazer 

um trabalho muito melhor e mais significativo em bem-estar e meios. 

Afastei-me da trajetória das balas de stress, e a minha vida tornou-se 

muito serena. Lição a retirar? Por vezes temos de pensar fora da caixa 

em que estamos presos e perceber que o stress que impomos a nós 

próprios pode desaparecer com uma simples decisão.

É a Vitalidade que Compensa os Danos
No meu primeiro filme, falei do conceito de vitalidade, a energia de vida 

que alimenta os órgãos, fortalece as células e fornece combustível ao cére-

bro. É a moeda corrente da vida, e é também o campo de forças que nos 
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protege contra doenças e os efeitos nocivos do stress. Quando o stress do 

Robert supera a sua vitalidade, ele fica em apuros. Quando o corpo ultra-

passa o pico de uma prolongada atitude de «lutar ou fugir», os problemas 

batem à porta, e não é uma coisa bonita de se ver. Quando já gastá-

mos as nossas «economias», e a nossa energia caiu para um nível que  

o corpo não consegue igualar, começamos a ter de sacrificar os sistemas. 

É então que a situação fica negra e que acabamos sentados numa sala de 

espera até uma pessoa de bata branca nos prescrever uns comprimidos. 

É quando entramos em pânico e tememos pelas nossas vidas.

A mortalidade está sempre presente a lembrar-nos de que a sobrevi-

vência não está assim tão longe. E nós podemos usar isto a nosso favor.

A SABEDORIA DO MONGE URBANO

Sobreviver apenas não é suficiente. Queremos prosperar. O Monge 

Urbano parte de alicerces sólidos e cresce em perceção consciente. 

Aprendemos a sair do «lutar ou fugir» e a subir até à suite penthouse do 

arranha-céus que é o corpo humano. O que significa isto?

Esforce‑se por desenvolver o córtex pré‑frontal. 
Fortaleça o seu terceiro olho.

Vários estudos mostram que até os meditadores iniciados desenvolvem 

uma densidade reforçada nos neurónios corticais do córtex pré-frontal.  

Isso é bom. Significa que ainda podemos desenvolver ativamente esta 

parte do nosso cérebro. Ajuda-nos a manter a calma sob pressão e faz com 

que seja mais fácil enfrentar situações desgastantes. O arco de desenvolvi-

mento desde o pânico delirante até à calma e concentração é o percurso do 

Monge Urbano. Chegar lá é essencial, e nós dançaremos em torno deste 

assunto ao longo do livro, porque muitos dos componentes fundamen-

tais envolvem uma alimentação correta, bom sono, movimento em todo  

o espetro, tempo tranquilo e uma mentalidade saudável.

O Mestre Mantém a Calma
O mundo é uma loucura. As nossas vidas impelem-nos para um frenesim 

de pânico. Se não conseguirmos resistir, estamos perdidos. É importante 
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viver no olho do furacão, onde tudo é calmo e o caos não é a lei que 

impera.

Grande parte da sabedoria dos mosteiros antigos foi preservada 

durante milénios em centros de excelência — templos, escolas, grutas  

e academias — que não estão sujeitos aos meandros volúveis do mundo 

exterior. A nossa função é devolver a paz às nossas cidades e definir  

o tom de uma vida equilibrada, aqui e agora.

No Ocidente, caímos no falso pressuposto de que a meditação é algo 

que precisamos de fazer quando já estamos stressados. É como dizer 

que precisamos de alongar depois de esticarmos um músculo. Sim, 

talvez ajude, mas já é demasiado tarde.

Eis uma perspetiva que poderá ajudar:

A maior parte das pessoas usa a meditação como um ícone que 

mantém no Ambiente de Trabalho do seu computador. Quando se 

sentem stressadas, clicam nele, fazem algumas respirações, sentem-se 

um bocadinho melhor e regressam às doze janelas que têm abertas,  

e voltam a cair no caos.

Tente usar a meditação como 
um sistema operativo.

Isto significa perscrutar constantemente a sua consciência em busca 

de calma. É capaz de pressentir pensamentos que o tornam reativo  

e nervoso, e aprende a deixá-los passar. Não deixa que nada o derrube 

do seu poleiro.

A mente é reativa.

Sentimos algo e, depois, ligamos essa experiência com uma memória 

passada de algo relacionado; se houver uma carga emocional não recon-

ciliada associada a essa memória, sentimos tudo outra vez e começa-

mos a ficar agitados. Esse desconforto torna-nos impacientes e leva-nos  

a fumar um cigarro, a mudar repentinamente de assunto ou a fazer 

o que costumamos fazer para evitar aquela sensação horrorosa. O dia 

inteiro… é isto que fazemos.

O segredo é aprender a manter-se não reativo. Significa isso viver 

desapaixonadamente? Claro que não. Viva, ame, ria e aprenda — só não 
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seja um sorvedor de drama. Viva a sua vida com entusiasmo e propósito,  

e não seja um peão na visão que outra pessoa tem de si. É você que conduz. 

Melhor ainda, deixe o seu «Eu Mais Elevado» conduzir, e descontraia.

O Desejo É a Raiz do Sofrimento
Buda tinha muito a dizer sobre isto, e ele era um tipo que não falava 

muito. Atribuía o sofrimento humano a duas causas: aversões e dese-

jos. Quer detestemos algo e a forma como nos faz sentir, que nos impele  

a afastar-nos, quer gostemos de algo e o desejemos, o que nos faz ansiar 

ainda mais por isso.

Eu passei uma boa parte da minha vida a estudar o budismo e a cami-

nhar pelos Himalaias antes de regressar e ter de comandar o meu próprio 

navio de negócios. Ao estudar Marketing 101 e ao enterrar-me cada vez 

mais no caos nos anos seguintes, fiquei horrorizado pela forma como os 

meus dois mundos estavam em conflito. Como sacerdote taoista e estu-

dante de budismo, tinha a função de aliviar o sofrimento humano; como 

proprietário de uma empresa, estava a ser treinado para ver o desejo como 

a minha arma mais poderosa para impulsionar as vendas. Estamos a falar 

de uma indústria que se alimenta das fraquezas das pessoas. Podemos 

tornar-nos parasitas que vivem de fantasmas sedentos ao invés de salvá-

-los. Obviamente, existem boas pessoas a trabalhar no sistema e a dar  

o seu melhor, mas o desafio fundamental continua a ser como conven-

cer as pessoas e, simultaneamente, ajudá-las. Felizmente, encontrei um 

caminho saudável e tenho usado a minha ânsia de transformação para 

ajudar as pessoas a acordarem, de modo a ajudarem-se a si mesmas e ao 

mundo, mas o choque inicial foi difícil de ultrapassar.

Mas o que tem isto a ver consigo? Tudo.

Somos bombardeados o dia inteiro, todos os dias, com publicidade. 

Tornou-se verdadeiramente uma batalha para as mentes da humani-

dade. Desde o cartaz da paragem do autocarro até às mensagens de spam 

que recebemos, as empresas competem a toda a hora pela nossa atenção 

e pelo nosso dinheiro. Estão por toda a parte e não vão parar. Se baixar  

a guarda, pode apanhar um desagradável vírus mental (chamado meme).

Vírus mental?
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Sim, do género: «Preciso daquela pick‑up, porque os homens a sério 

conduzem pick‑ups imponentes.»

Ou que tal: «Preciso daquela mala, porque a Suzy comprou uma toda 

gira e agora é o alvo de todas as atenções.»

Ou ainda: «Os meus filhos têm de usar roupa de marca para que os 

outros pais saibam que também temos classe.»

E a lista continua. Corremos e passámos os dias numa azáfama 

para ganhar dinheiro. Mas depois gastamo-lo em porcarias de que não 

precisamos verdadeiramente, segundo as prescrições e «necessida-

des» que são incutidas nas nossas mentes. Rapidamente ficamos com 

pouco dinheiro e preocupamo-nos em esticá-lo até ao final de cada mês. 

Lembra-se do Robert? Ele ganha bem, mas não deixa de estar nas lonas. 

É este o sistema em que vivemos. O dinheiro está ligado à sobrevivência. 

Se o tem, preocupa-se com a hipótese de perdê-lo. E por mais que tenha, 

nunca é suficiente.

Um Monge Urbano não se preocupa com o estatuto; 
por isso, é livre.

A sua noção de «eu» está construída sobre um alicerce interior 

forte. Trabalhou a sua respiração e descobriu a sua ligação com todo  

o universo. Os elogios que as outras pessoas lhe possam fazer não impor-

tam. Foi fortalecido pela vida e pela natureza, e a sua exuberância e entu-

siasmo irradiam do seu interior.

Selecione a Informação que Recebe
Existe uma razão para os mosteiros deste mundo ficarem normalmente 

escondidos em cumes de montanhas e distantes da loucura do mundo. 

A máxima «és o que comes» aplica-se à informação que consome.  

Se vir as notícias diariamente, ficará convencido de que o mundo é um 

local perigoso e de que tem de continuar a andar stressado. É ótimo para 

esmagar as suas glândulas suprarrenais e para o encaminhar para um 

gabinete médico.

Seguir o absurdo de «ele disse, ela disse» da vida diária é um gera-

dor de drama que polui a mente e nos priva da nossa clareza de espí-

rito. O Monge Urbano esforça-se por se tornar picuinhas relativamente 
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à informação que consome, e envolve-se com conteúdos que enrique-

cem a sua experiência. Existem por aí espantosos professores, livros, 

cursos e pessoas com quem podemos aprender. Se levarmos a peito  

a máxima «és o que comes», então olharemos com um filtro para tudo  

o que permitimos entrar nas nossas vidas. Aprender, crescer, prosperar 

e manter-se calmo — é este o caminho.

Significa isto que não devemos prestar atenção aos acontecimen-

tos atuais? Não. Eu percorro os títulos do meu mural de notícias uma 

vez por dia e não deixo de prestar atenção aos grandes temas de que 

devo estar a par. De vez em quando, descubro algo interessante, mas 

seleciono a informação que me chega utilizando a tecnologia como 

aliada. Existem inúmeros leitores; eu uso o Google Alerts. Escolho cinco  

a dez temas que me interessam seguir e recebo apenas esses conteú-

dos. Assim, mantenho-me atualizado com informação relevante. O que 

a mais recente celebridade embriagada fez para se envergonhar não tem 

lugar na minha vida e é um desperdício de espaço mental.

Recalibre o Seu Stress
O combate mortal já foi um estilo de vida. Os rapazes faziam-se homens 

enfrentando a morte — olhando-a nos olhos. As raparigas sabiam como 

evitar predadores e cobras venenosas. Os leões entravam nas aldeias,  

e havia bandidos por toda a parte. A vida era muito mais perigosa, e a 

morte tinha um rosto diferente. Quando aprendi a localizar leões em 

África, já fizera dezenas de milhares de horas de treino em kung-fu  

e estava habituado a combater e a pagar o preço de ficar em segundo lugar. 

Mas nem isso foi suficiente para me preparar para a sensação de me 

aproximar de um leão selvagem no seu próprio habitat. Há algo de muito 

primitivo na sensação de estar perto de um predador tão grande e forte, 

algo que nos abala e nos faz ter consciência do nosso corpo. Lembro-me 

de seguir um leão macho ao longo de um vale e de ficar tão perigosa-

mente perto dele que teríamos tido graves problemas se o vento mudasse 

de direção e se ele apanhasse o nosso cheiro. Quando me apercebi de que 

estávamos tão perto e que o leão poderia estar em qualquer parte a quinze 

metros de nós, senti cada pelo do meu corpo a ganhar eletricidade e cada 

célula a acordar repentinamente. A morte está perto. Acorda.
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Lembro-me de, naquele dia, me sentir transformado, porque as 

coisas insignificantes deixaram de importar. Estávamos vivos, e isso era 

muito bom. Creio que é por isso que tantas pessoas fazem desportos de 

aventura e atividades perigosas — para se lembrarem de como é esta-

rem vibrantemente vivas. Existe uma sensação especial da qual todos 

nos afastámos e que é a tragédia do mundo moderno: não nos senti-

mos vivos. Quando passamos bastante tempo sem calibrar ou recalibrar 

o nosso depósito de stress, aquilo que um colega de trabalho disser no 

escritório define a fasquia para o que irá stressar e assoberbar o nosso 

sistema durante esse dia.

Estamos a jogar bolas baixas,  
e isso não condiz connosco.

Recalibrar o depósito de stress pode ser tão fácil como fazer algo que 

o assusta todos os dias. Pode convidar finalmente o seu colega de traba-

lho para sair, ir ao Peru sozinho, saltar de um avião, ou seja o que for 

que o tire da realidade enfadonha que está a entorpecer os seus senti-

dos. Antigamente, os monges tinham de se defender de animais selva-

gens, bandidos, soldados imperiais e tudo o mais que surgisse no seu 

caminho. Se pensar bem, os nossos antepassados tinham um espírito 

pioneiro e viviam cheios de perigo. As pessoas e respetivas famílias esta-

vam por conta própria, e a sua sobrevivência estava nas suas próprias 

mãos. O médico mais próximo ficava a dois dias de distância a cavalo, 

por isso, era melhor prestar atenção ao atravessar um rio.

Assumir o controlo da sua vida ajuda realmente a gerir o stress. Se as 

ninharias lhe bloqueiam o caminho, faça coisas maiores. Mais à frente 

neste capítulo, falaremos de uma diversidade de métodos de o fazer.  

O segredo é elevar-se e olhar para trás, para que possa rir-se das coisas 

que antes o incomodavam. Não há nada como sentir-se vivo para repor os 

seus níveis de stress. Henry Ford disse um dia: «Os obstáculos são coisas 

assustadoras que vemos quando desviamos os olhos do nosso objetivo.»

Aprenda a Escutar
A cada segundo, passam pelo seu cérebro milhões de bits de informação. 

Desde a posição dos seus pés até ao vento que lhe bate no rosto, tudo são 
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dados que se refletem na mente sob a forma de ruído. Existe ainda um 

fluxo contínuo de memórias, traumas, emoções e dores que o seu cére-

bro tenta constantemente manter à distância. É muito barulho. A maior 

parte das pessoas apercebe-se disso pela primeira vez quando tenta 

meditar e entra em pânico ao perceber que… o caos está, na verdade, no 

seu interior. Esta é a maldição e também a bênção da condição humana. 

Quando percebemos que a paz é um jogo interior, temos de aprender  

a atenuar o ruído que povoa as nossas cabeças. Aprendemos a ser menos 

reativos ao ruído e tornamo-nos menos impulsivos. À medida que vamos 

melhorando, conhecemos um dos maiores milagres da vida.

O mundo lá fora começa a mudar 
quando nós mudamos o nosso estado interior.

Começamos a ver o reflexo da nossa paz recém-descoberta no mundo 

que nos rodeia, quando emerge um poderoso círculo de feedback.  

O caos dá lugar à ordem. O drama resolve-se. Pessoas melhores surgem 

no nosso caminho. As pessoas desagradáveis afastam-se.

«Assim como lá em cima, também lá em baixo, 
assim como cá dentro, também lá fora, 

assim como o universo, também o espírito…» 
— HERMES TRISMEGISTO

O antigo ensinamento hermético resume esta ideia na perfeição. 

Essencialmente, o nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo 

interior e, à medida que começamos a encontrar paz e a mudar-nos  

a nós próprios, veremos essa mudança refletida no mundo que nos 

rodeia. Este é o biofeedback original. Vamos mergulhar e analisar alguns 

dos métodos possíveis para lá chegar.

PRÁTICAS ORIENTAIS

O Sistema Operativo do Monge Urbano
O método do Monge Urbano é aprender a estar em equanimidade. 

Isto significa um estado não reativo em que não negamos sensações 
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de desconforto quando estas emergem. Observamos os nossos pensa-

mentos à medida que nos surgem e aprendemos a não ficar agarrados  

a eles. Relacionar qualidades emocionais com pensamentos quando 

estes surgem é o caminho do sofrimento humano. Agarrarmo-nos 

a memórias passadas mantém-nos alheados do presente. O Monge 

Urbano aprende a observar passivamente os pensamentos e as emoções 

quando estes vêm à superfície e deixa-os existir. À medida que nos 

vamos tornando melhores nesta prática, começamos a experimentar 

uma profunda sensação de paz e bem-estar na vida.

Como fazemos isso? Aqui entra a prática. O Monge Urbano está 

constantemente a perscrutar o seu corpo em busca de sentimentos  

e sensações. Quando surge o desconforto, respira fundo para absorvê-lo. 

Pressente onde está esta sensação no seu corpo e faz a luz da sua cons-

ciência incidir sobre ela, e não para longe dela, como é habitual na nossa 

cultura. Isto fixa a nossa consciência no momento presente e situa-nos 

na realidade da nossa situação. As nossas mentes são tão espantosas que 

têm uma misteriosa capacidade de flutuar para o abstrato e para fora deste 

momento. Isto é ótimo quando tentamos pensar, sonhar acordados, criar 

ou vaguear, mas quando estamos envolvidos nas atividades da nossa vida, 

estar presente ajuda. O Monge Urbano está presente. Está vivo, consciente 

e atento à tarefa que tem em mãos, e desempenha a sua função com inten-

ção e propósito. Depois, brinca como uma criança e relaxa profundamente.

Ao longo deste livro, conhecerá vários exercícios que o ajudarão a atin-

gir este estado de espírito. Pratique-os e descubra o valor de cada um. 

Rapidamente, obterá a sensação deste estado de consciência. Acordará  

e verá uma versão poderosa de si mesmo que o ajudará a atravessar as 

teias de aranha dos maus hábitos em direção a um futuro radioso.

Meditação para Alívio do Stress
O primeiro passo para assumir o controlo da vida é aprender a travar 

toda a loucura e a acalmar a sua mente. Se as águas turbulentas do 

mar encrespado da insanidade não forem controladas, começamos  

a sentir-nos mais ansiosos, irritadiços, desconcentrados e, de uma forma 

geral, mais esgotados. É fácil aprender a acalmar o stress usando a respi-

ração, mas requer prática.
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Ser um Monge Urbano significa  
que está pronto a esforçar‑se.

Fazer uma boa meditação requer alguma prática e, inicialmente, 

pode ser frustrante, mas após dobrar essa esquina, a compensação  

é imensa e colherá os frutos para o resto da sua vida. É um excelente 

investimento.

O primeiro princípio que temos de abordar aqui é o conceito orien-

tal de respiração. A respiração transporta em si a nossa força vital.  

É a nossa ligação com a natureza essencial do universo e a nossa âncora 

com o Grande Mistério. A expansão e contração do próprio universo são 

espelhadas na nossa respiração. O afluxo e o refluxo são ciclos da natu-

reza circular da vida, e os momentos entre os dois são particularmente 

importantes. O topo da inspiração e o fim da expiração, quando estamos 

prestes a trocar, são ótimos momentos para nos determos e prestarmos 

atenção.

Então, o que fazemos com isto? Vamos treiná-lo num exercício que 

o fará dar o primeiro passo e construirá um enquadramento para uma 

exploração continuada deste fantástico universo interior. Rapidamente, 

equilibrará os hemisférios direito e esquerdo do seu cérebro, bem como 

as energias de yin e yang.

 Eis o exercício:

° Sente-se num local confortável onde possa ficar com as costas direi-

tas e reduza as distrações à sua volta (isto significa colocar o telemó-

vel em modo de voo).

° Estabeleça um período de tempo para praticar; cinco a dez minutos  

é um bom ponto de partida.

° Agora que o seu telemóvel está desligado (para variar), marque num 

temporizador o tempo que gostaria de praticar e carregue em iniciar. 

Assim, poderá relaxar e entrar em meditação sem se preocupar 

com a hipótese de perder a noção do tempo. É importante permitir 

a si próprio fazer este exercício e não sentir que está atrasado para 

alguma coisa. Crie o tempo e dedique-o à prática.
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Agora a prática:

° Inspirando e expirando pelo nariz, conduza a respiração para a zona 

inferior do abdómen, a cerca de três dedos abaixo do nível do umbigo. 

Será assim na maior parte dos exercícios que faremos juntos.

° Coloque a mão esquerda sobre o joelho esquerdo com a palma virada 

para cima e o polegar e o indicador a tocarem-se.

° Com a mão direita, vai alternar a abertura e o fecho das narinas. 

Coloque o polegar sobre a narina direita e prepare o dedo anelar para 

pousar sobre a narina esquerda.

° Expire devagar e completamente pela narina esquerda enquanto tapa a 

direita com o polegar, e depois inspire pela mesma narina (esquerda).

° Agora tape a narina esquerda com o dedo anelar (usando sempre 

a mão direita durante este exercício), expire completamente pela 

narina direita e volte a inspirar pela direita.

° Continue a alternar e a repetir esta sequência até o alarme disparar.

° Quando terminar, expire pelo lado em que estiver e depois faça algu-

mas respirações normais (sem mãos, pelas duas narinas). Inspire pelo 

nariz e expire pela boca, só para limpar os canais, e regresse ao mundo.

Libertar Energia
O objetivo é limpar os canais corporais e descarregar a energia acumu-

lada. Se observar o que uma impala faz após fugir de um predador, 

vê-la-á a tremer durante alguns segundos. Trata-se do sistema nervoso 

a descarregar toda a tensão e energia (e hormonas), para poder recom-

por-se e regressar ao modo de «descansar e digerir». Mas o que fazemos 

nós? Somos atingidos o dia inteiro, vemos televisão e depois vamos para 

a cama agitados e elétricos, e não percebemos porque não conseguimos 

dormir. A estagnação emocional e mental mantém-nos deprimidos. Este 

exercício levanta alguma poeira, e se conseguir respirar e chegar ao fim, 

irá aprender a deixar as coisas passar sem ficar preso aos sentimentos 

que emergem; irá sentir-se mais leve e terá mais liberdade.
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Esta prática vem de uma poderosa tradição do qigong que ajuda a 

limpar a energia bloqueada, a descarregar a estagnação, a aliviar a tensão 

e a revigorar o sistema. Pode fazê-la o tempo que desejar. Recomendo que 

comece devagar e que vá evoluindo para sessões mais longas. Superar  

o desconforto será muito terapêutico em termos emocionais. Se lhe doer 

uma articulação, tenha calma e consulte primeiro o seu médico.

Para este exercício, é melhor escolher um local mais privado, pois  

a sua prática irá parecer um pouco estranha. Aqui está ela:

° Coloque-se de pé, com os pés à largura dos ombros e as mãos à frente 

do tronco.

° Rode as palmas das mãos para o peito, como se segurasse uma árvore 

ou uma bola de praia à sua frente.

° Dobre ligeiramente os joelhos e enrole a língua de forma a tocar no 

céu da boca.

° Inspire devagar pelo nariz e expire, também, pelo nariz até à zona 

inferior do abdómen.

° Mantenha os ombros, pulsos — e todo o corpo — relaxados.

° Isto chama-se Pose de Árvore ou o Poste Tai Chi.

° Deixe-se relaxar nesta posição e faça algumas respirações até à zona 

inferior do abdómen.

° Deixe que o seu corpo comece subtilmente a rodar dentro dos limites 

da postura. Isto significa manter as mãos vagamente na mesma posi-

ção e a postura intacta.

° Deixe-se ir com o movimento. Pode ser de um lado ao outro ou da 

frente para trás; muitas pessoas começam com um suave movimento 

de abanão ou tremor.

° Independentemente da forma como começa, o fundamental é deixar-se 

ir e permitir que a energia que corre pelo seu corpo comece a fazer-se 

sentir. Passamos tanto tempo a reprimir a energia nas nossas vidas; 

esta é a sua oportunidade de a libertar e de ir com o movimento.
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° Tente manter a respiração lenta, mas ao fim de algum tempo, não 

faz mal se a sua respiração mudar com os abanões ou o movimento, 

desde que se lembre de regressar a uma respiração mais lenta se  

se sentir desconfortável ou esmagado.

° Inicialmente não se demore muito, talvez uns três a cinco minutos. 

Corre o risco de não sentir nada, ao início, mas comece com mode-

ração e pode sempre mergulhar mais fundo à medida que se for 

sentindo mais confortável.

° Quando sentir que terminou, comece a abrandar a respiração e, gradual-

mente, abrande o movimento ou os abanões, até regressar a uma posi-

ção de «poste» imóvel após algumas respirações de desaceleração.

° Faça cinco respirações, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, 

antes de deixar os braços relaxarem e regressar ao seu dia.

Este exercício vai motivá-lo; prepare-se para sentir antigas agruras  

a virem ao de cima e a serem libertadas. A sua tarefa é continuar a respi-

rar e a deixar tudo isso fluir através de si. Pare de tentar reprimir e deixe 

fluir; liberte-se de todas as restrições que impôs a si próprio. Avance com 

calma para não exagerar, mas use esta prática para começar definitiva-

mente a limpar as teias de aranha do seu passado. Use-a para encarar as 

limitações de que acabou de se aperceber e para assumir o poder.

Com o tempo, verá que esta prática desbloqueia todos os tipos de 

energia bloqueada e ajuda nas dores corporais, bem como nos bloqueios 

mentais que possa ter. Irá deparar-se com lugares onde, por vezes, se 

sente desconfortável emocionalmente. Se tiver historial neste campo, 

trabalhe com o seu terapeuta no sentido de utilizar esta prática como 

válvula de saída de pressão. Mergulhe bem fundo, mas não agarre mais 

do que é capaz de suportar — fique vivo para lutar mais um dia. Encontra 

um vídeo sobre este tema no site theurbanmonk.com/resources/ch1.

Ervas e Chás Relaxantes
Do Oriente chega-nos uma antiga e sofisticada tradição de herbalismo. 

As plantas possuem força vital. Elas possuem consciência. A medi-

cina do espírito das plantas é a primeira forma de medicina do mundo.  
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Os xamãs e os homens da medicina do passado e do presente têm uma 

ligação com as plantas que colhem e utilizam-nas como aliadas para nos 

ajudar a regressar aos nossos caminhos.

De seguida, apresento alguns poderosos remédios de ervas sob a 

forma de chás que pode usar para aliviar o stress. Recomendo que tenha 

estes chás em casa e que os use sempre que precisar. Uma despensa bem 

provida de chás medicinais pode mudar verdadeiramente a sua vida.

Manjericão sagrado (Tulsi). Esta simples e elegante erva ímpar já 

provou diminuir a libertação de cortisol e ajudar a refrear os efeitos noci-

vos da agitação das glândulas suprarrenais. Muitas empresas já a ofere-

cem em saquetas de chá, e é uma forma fácil de gerir o stress fora de 

casa. Beber uma a duas chávenas por dia ajuda verdadeiramente.

Kava. Esta erva tradicional da Polinésia é usada há milénios em ceri-

mónias e é conhecida pelos seus efeitos calmantes. A melhor hora para 

tomar kava é à noite, uma vez que, se for tomada a meio do dia, deixa-o 

sem ânimo, e talvez o seu chefe não ache muita graça. Uma chávena de 

kava depois do jantar é uma excelente forma de acalmar e descontrair 

depois de um dia cansativo.

Hortelã‑pimenta. Simples e elegante. Uma chávena de chá de hortelã 

pode ajudá-lo a acalmar o espírito e facilita o fluxo de energia. Ajuda a 

movimentar o qi (energia) do fígado e a quebrar a estagnação do seu 

corpo. De uma forma geral, a família da hortelã é boa para impulsionar 

o fluxo de qi suave no seu corpo e para fazê-lo sentir-se relaxado e leve-

mente revigorado sem ter de recorrer ao café, que tem tendência para 

deixar a maior parte das pessoas mais ansiosa. Espalhar óleo essencial 

de hortelã pela casa também tem um forte efeito calmante.

Chá verde. Embora este chá contenha cafeína, o seu outro principal 

ingrediente é a L-teanina, que já demonstrou a sua eficácia a acalmar  

a mente. Há milénios que os monges Zen usam o chá verde para esti-

mular e, ao mesmo tempo, acalmar a mente — que grande combina-

ção! Quando os investigadores o descobriram, isolaram a L-teanina 

como a parte calmante, e agora também a vendem como suple-

mento (que funciona). Uma chávena de chá verde pode dar-lhe ânimo 

mantendo, ao mesmo tempo, o seu Zen, o que é um excelente substi-

tuto do café.
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Xiao Yao San. Esta clássica fórmula de ervas é uma combinação de 

várias ervas chinesas que, em forma de chá ou de comprimido, fazem 

maravilhas para acalmar o stress e ajudam o corpo a funcionar na perfei-

ção. O herbalismo tradicional é muito sofisticado, e a maior parte dos 

pacientes recebe uma fórmula personalizada baseada na sua disposi-

ção e na assinatura energética pessoal, mas esta fórmula em particular 

atua sobre o stress de uma forma bastante universal que ajuda muitas 

pessoas presas no bloqueio urbano. O ideal é procurar um ervanário  

e encontrar uma solução à sua medida, mas quando a pressão é intensa, 

esta fórmula é excelente para a maior parte das pessoas.

Nota: Certifique-se de que obtém ervas chinesas através de uma fonte 

orgânica de confiança.

Visualização das Manhãs
A maior parte das pessoas começa o dia a bater no botão de snooze do 

despertador antes sequer de se arrastar para a sua rotina. Um duche 

quente, café, as notícias do dia, dar de comer aos filhos — seja qual fora 

a rotina, rapidamente descamba em caos. É o habitual. Quando começar 

a desenvolver as suas técnicas de Monge Urbano, vai querer «armar-se 

em ninja» e ser dono das suas manhãs. Isto significa traçar um plano na 

noite anterior. Antes de ir para a cama, pense naquilo que terá de fazer 

no dia seguinte e vá até ao fim. Visualize o dia e veja-o a fluir com gracio-

sidade e tranquilidade na sua mente. Pinte o quadro na sua tela mental 

e diga ao seu subconsciente que está a embeber esta imagem para que  

a sua mente possa levá-la até ao fim durante o sono. Quando acor-

dar, recapitule a sua visualização mais uma vez antes de sair da cama, 

levante-se e comece a pô-la em prática. Nos próximos capítulos, irá 

aprender uma mão-cheia de práticas de qigong que o vão fazer começar 

o dia com um pulo. Vai querer deitar mãos à obra e definir a atitude do 

dia com uma perceção consciente e com um objetivo focado. Para isso, 

nada é melhor do que o qigong.

Ergue-se, visualiza, faz o seu qigong, e depois embrenha-se na sua 

manhã, mantendo os olhos concentrados no objetivo e certificando-se 

de que cumpre as grandes tarefas do dia. À medida que se vai tornando 

mais hábil a manter-se focado, as pequenas coisas deixam de intercetar 
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a sua consciência, e o leitor torna-se bom a manter-se no caminho certo. 

Viver melhor começa de manhã, por isso, leve isto a sério.

PRÁTICAS MODERNAS

Aprenda a Defender‑se
Antigamente lutávamos pela sobrevivência. E também fugíamos para 

salvar a nossa vida. As noites eram frias e os invernos rigorosos. Os 

alimentos eram escassos e, por vezes, passávamos fome mais tempo do 

que desejaríamos. Essencialmente, tornávamo-nos resistentes ao desa-

fiarmos o nosso sistema de circuitos de sobrevivência. Isso fez‑nos mais 

fortes.

Hoje, é muito fácil ficar gordo e preguiçoso na cidade. Controlamos 

o clima e comemos antes mesmo de termos fome. Existem agentes da 

polícia para nos defender, e os leões estão no jardim zoológico. A socie-

dade moderna está recheada de todo o tipo de coisas aliciantes, mas isso 

também nos tornou preguiçosos e frágeis. O Monge Urbano sai da sua 

vida de contentamento silencioso e regressa a uma vida de ação, aven-

tura, constante desafio e assombro geral. Não precisa de saltar de para-

quedas para um barco pirata somali, munido de uma espada de samurai 

e começar a retalhar, mas precisa de começar a sair das suas zonas de 

conforto. A vida não é um desporto de bancada, e é por isso que a tele-

visão é um veneno.

Seja a pessoa que um fabuloso programa de TV 
quisesse ter no elenco.

Quais são os seus sonhos e aspirações? O que sempre quis fazer?  

O que será preciso para o fazer? Erga-se e comece a traçar um plano.

Não conseguirá fazê-lo sem uma mente e um corpo saudáveis, e esse 

é normalmente o problema para muitos de nós. Falta-nos a energia para 

continuar, e é aqui que entra o treino de sobrevivência. É por isso que 

a escalada pode ajudar. É assim que o kung-fu lhe pode salvar o dia. 

Quando começar a seguir os princípios deste livro, começará a tornar-se 

mais saudável e a ter mais energia. Depois, pega nessa energia e empre-

ga-a a fazer coisas ainda mais espantosas, o que acorda os seus genes de 
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guerreiro e sobrevivente. Quando isso acontecer, significa que já dobrou 

a esquina e pode começar a sentir a vida a regressar às suas veias. A ener-

gia aumenta com o seu entusiasmo, e você começa a irromper da sua 

carapaça — começa a voltar à vida.

Procure uma boa escola de artes marciais e comece a treinar. Seja 

homem ou mulher, velho ou novo, os Monges Urbanos sabem como 

se defenderem. Mesmo que tenha noventa anos, o tai chi é magnífico  

e irá despertar o seu fluxo. Crescer ou morrer: é uma necessidade da vida 

ditada pela natureza e pelos nossos genes de sobrevivência. Assumir 

o controlo deste poder é uma peça fundamental do puzzle. Ajuda-o  

a sentir-se seguro, vivo, realizado e preparado para enfrentar desafios 

maiores. Na secção «Recursos», incluí alguns exercícios das tradições do 

tai chi que preparei para o leitor experimentar.

Desintoxicação de Cafeína
Milhares de pacientes com ansiedade já recorreram a mim, e um 

simples truque resolveu o problema. Um muito fácil é cortar a cafeína. 

Demorará alguns dias a sair da bruma, mas do outro lado está a clareza, 

o foco e níveis de stress mais baixos. A cafeína tende a injetar-nos ener-

gia emprestada. É como subir o volume da música para acalmar uma 

criança que está a chorar — não é a melhor solução. Assim, usamos as 

nossas práticas de Monge Urbano para movimentar a energia e acalmar 

o sistema nervoso de modo a ganhar clareza e paz.

Ao fim de um mês sem cafeína, muitos dos meus pacientes apresen-

taram um sucesso tremendo na redução dos seus níveis de stress. Pode 

começar com vários substitutos de café ou simplesmente mudar para 

um batido verde e fazer uma corrida. Tudo se resume a mudar de rituais 

e a adotar outros melhores. Podemos estimular o corpo com um duche 

frio, uma caminhada rápida, algum tempo no ginásio ou, de preferência, 

algumas práticas qigong que partilho consigo neste livro. Experimente 

no seu primeiro Gong. É bem provável que nunca mais olhe para trás.

Leitura Mental Ativa
Definir um novo «sistema operativo» mental é o segredo da meditação 

budista essencial, mas recupero aqui este conceito porque não precisa 
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da linguagem floreada para atingir resultados. Basta criar um ambiente 

em que aprenda a «ler» a sua consciência com uma pergunta muito 

simples:

«O que estou a fazer neste momento?»

Seja qual for a resposta, pare de fazer isso e relaxe. Este exercício foi 

concebido para treinar a mente a livrar-se do hábito de estar sempre  

«a fazer» alguma coisa e a aderir a um estado mais saudável de simples-

mente «ser». Com a prática, descobrirá que quase todas as vezes que para  

e olha para si mesmo, está a fazer algo disparatado. Por exemplo, a resposta 

pode ser: «Estava aflito a pensar no que poderia acontecer se a minha mulher 

não voltasse a tempo do ginásio e se eu chegasse atrasado ao emprego.»

Este é um tipo de pensamento comum que, de certa forma, está 

sempre latente nas nossas mentes. Normalmente, inclui um cenário 

de «e se…». Seguido de drama ou ansiedade… preocupação… a minha 

reação… tenho fome… tenho comichão na perna… onde está o miúdo?… 

balão azul… onde é que deixei as chaves?… onde é que ela se meteu?… 

será que mandei o e-mail com o relatório… ui, o céu está encoberto… 

Parece-lhe familiar? Todos fazemos isto.

Aprenda a ler regularmente a sua mente para ver o que está a fazer. 

Não fique furioso consigo mesmo por ter uma cabeça barulhenta — 

todos temos, até o Dalai Lama. A diferença entre o Mestre e as pessoas 

comuns é que o Mestre aprende a observar o ruído e a não reagir. 

Observe-o e deixe-o passar… Não se precipite. Sempre que der por si  

a descer os rápidos aos tropeções com os seus pensamentos, reconheça 

simplesmente que isto está a acontecer e pare de fazer o que está a fazer 

mentalmente. Estes «tropeções» assumem a forma de pensamentos 

fugazes, ansiedade, inquietação, tédio ou tudo aquilo que nos puxa para 

fora do momento presente.

Relaxe.

Aprender a relaxar é o segredo para o domínio. Viver lá é o paraíso. 

Esta é a morada do Monge Urbano — calma no meio de um mundo 

caótico. Fugir para Maui não resolve nada. Não pode ir ter com a paz;  

o leitor encontra-a no seu interior.
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Exercício Físico
Testado e comprovado. O exercício físico é uma forma espantosa de 

reduzir os níveis de stress. Faz o sangue ser bombeado e põe as endor-

finas a mexerem-se. Evoluímos de um ambiente em que andávamos de 

um lado para o outro praticamente todo o dia. Milhares de anos mais 

tarde, vamos da cama para o carro e para a secretária, voltamos ao carro  

e seguirmos para o sofá ou para a cama. A água estagnada produz 

veneno, e esta é uma razão substancial por que tantas pessoas à sua volta 

estão doentes e deprimidas.

Comece por caminhar, simplesmente. Faça alongamentos de manhã 

e trabalhe um pouco no jardim. Pratique uma arte marcial e faça o seu 

qigong diariamente. Vá ao ginásio, se gostar, ou procure uma forma 

de balançar kettlebells em casa. Aprenda a dançar. Tem de se mexer,  

e uma saudável rotina de exercício físico é o ponto de partida para quem 

quer viver uma vida feliz e saudável. Nada disto é novo, mas vou um 

pouco mais longe e acrescentar que um Monge Urbano almeja o pico 

do exercício físico. Consegue escalar um penhasco? Consegue saltar de 

uma garganta? Consegue carregar baldes de água por uma colina acima? 

Os nossos antepassados faziam coisas semelhantes a toda a hora. Fazia 

parte da vida. É um direito inato.

Variabilidade do Ritmo Cardíaco
Este cálculo simples ajuda-nos a monitorizar a nossa resposta ao stress  

e a capacidade de o nosso corpo recuperar de acontecimentos stres-

santes. Mais variabilidade significa maior resistência. A monitorização 

da variabilidade do seu ritmo cardíaco tem consequências positivas na 

saúde e é usada em todo o mundo como truque moderno para lidar com 

o stress. Espreite a secção «Recursos», onde verá este tema desenvolvido.

O PLANO DE AÇÃO DO ROBERT

O Robert estava um farrapo, mas era completamente recuperável. Perdia 

vitalidade a cada paragem, e a primeira tarefa foi estancar a hemorragia. 

Desligámos a televisão e substituímos os seus cereais de pequeno-almoço 

por ovos e proteína em pó. Fizemo-lo criar um plano financeiro de reforma, 



O Monge Urbano

43

que o ajudou a perceber quanto dinheiro ele e a sua família esbanjavam. 

A pouco e pouco, ele e a mulher reduziram os gastos até ficarem ao nível 

de «keeping up with the Joneses», e foi fantástico. Fizeram acampamen-

tos em família, foram à pesca, passaram tempo no parque e deixaram  

de comprar cada videojogo novo que saía. Surpreendentemente, os filhos 

não se queixavam da falta de novos brinquedos, porque finalmente viam 

o pai.

Trocámos o café do Robert por chá verde e ensinámo-lo a meditar. 

O seu telemóvel passaria a emitir um alarme a cada vinte e cinco minu-

tos, lembrando-lhe de se levantar, esticar e agitar o seu qi. Teria de sair  

e mexer-se, ou então de ficar junto à janela e meditar durante alguns 

minutos. Seguir-se-ia um copo de água generoso, e depois ele faria 

um rápido exercício de qigong, para depois voltar ao seu trabalho. 

Perguntaria: «O que estou a fazer neste momento?» E passaria a rever 

os seus objetivos do dia. Em que estava a trabalhar? O que teria de termi-

nar e qual era a prioridade? Voltaria para a sua nova secretária vertical  

e mergulharia em mais vinte e cinco minutos de trabalho. A cadência  

de vinte e cinco minutos a trabalhar e cinco de descanso resultaram para 

ele.

Ao início, receava nunca conseguir terminar nada, mas não tivera 

em conta a eficiência e a clareza acrescidas. Na verdade, terminava mais 

cedo, fazia um melhor trabalho e chegava a casa atempadamente para 

estar com a sua família. Com a televisão desligada a maior parte do 

tempo, passeavam os cães e passavam tempo de qualidade juntos, todas 

as noites, antes de os filhos voltarem aos seus trabalhos de casa e de  

o Robert poder recuperar a ligação com a mulher.

Conduziu a sua empresa no sentido de fazer algum trabalho pro bono 

para uma causa local, o que levantou a moral no escritório. Foram preci-

sos alguns meses para agitar um pouco as águas, mas agora as análises 

do Robert estão ótimas e ele recuperou o seu fulgor. Continua a ter de se 

lembrar regularmente de respirar, dado que o seu trabalho é caótico por 

natureza, mas é agora um homem transformado, e todos conseguem 

ver isso.






