


À minha mãe,

obrigada por me trazeres a este mundo 

e por me ensinares o poder das conversas da alma.

Por seres quem és, 

tornei ‑me o melhor eu.
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Prefácio

Estamos ligados a uma inteligência infinita a que 

algumas pessoas chamam espírito, fonte, o Todo ou 

Deus. Existe um círculo de amor que inclui todas 

as almas vivas e todas as almas que existem em espírito; 

inclui as nossas vidas no mundo físico e no domínio não 

físico onde habitam as almas entre encarnações. A cor‑

tina da morte parece separar estes mundos, mas é apenas 

uma ilusão, um artefacto da amnésia que experimentamos 

quando nascemos. Uma vez que as nossas vidas passadas 

são esquecidas, e a nossa vida em espírito é apenas uma 

crença, vivemos neste planeta sem fazer ideia de como nos 

ligarmos ao mundo dos espíritos.

Conversas da Alma afasta a cortina entre a vida e a morte, 

e mostra como entrar no círculo de amor que guarda todas 

as almas — corporizadas e em espírito. Este é o primeiro 

livro que mostra como qualquer pessoa — não apenas 

um médium ou um xamã — pode estabelecer uma liga‑

ção direta com o mundo dos espíritos. Não precisa de ser 
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um oráculo para ouvir o outro lado. Em todas as almas há 

sentidos que pode afinar pela voz do espírito. Austyn Wells 

revela como usar a alma para aceder ao seu próprio conhe‑

cimento espiritual, bem como às vozes que existem para lá 

do nosso reino físico. O caminho para se ligar aos espíritos 

requer competências — encontrar a nossa sabedoria, ouvir 

o nosso interior, usar os sentidos da alma e estar em sin‑

tonia com o Espírito (a nossa essência espiritual, almas do 

outro lado, guias e a orientação divina do Todo).

Este livro mostrar ‑lhe ‑á como reconhecer a voz do Espí‑

rito dentro de si. E como ouvir as vozes do amor e do apoio, 

invisíveis, mas poderosas, que existem à sua volta. Tal como 

podemos estudar mindfulness para descobrir que temos 

uma consciência para lá das nossas mentes, Austyn Wells 

mostra que possuímos a capacidade de usar sentidos da 

alma para aceder à nossa verdade intuitiva e à natureza do 

mundo dos espíritos.

Eu sou psicólogo e investigador. E acredito na ciência. 

Mas também sei que o mundo invisível dos espíritos exerce 

uma enorme influência sobre a experiência e o bem ‑estar 

humanos. A sensação de estarmos separados do Espírito, 

do círculo de amor, faz com que nos sintamos sozinhos, 

com medo e alienados. Sem uma relação com o Espírito 

resta ‑nos buscar o prazer e evitar a dor. Debatemo ‑nos sem 

um sentido claro de propósito ou ligação.

A sua alma, e todas as almas que alguma vez amou, têm 

uma luz infinita. E essa luz, esse amor, liga ‑nos e guia ‑nos. 

É o canal através do qual falamos e ouvimos — uns com 

os outros, com o Todo e com o divino. Conversas da Alma 

revela os segredos dos médiuns, dos xamãs e dos sábios 
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que sabem como abrir este canal. Dá ‑lhe o poder de fazer 

o que eles fizeram: falar com o Espírito, escutar o Espírito, 

ser guiado pelo Espírito.

Inicie o processo agora. Reclame o seu lugar no círculo. 

Inicie a conversa que o libertará da perda e do medo e que 

o ajudará a ouvir o apoio e o amor que existem à sua volta.

Matthew McKay, 
Autor de Seeking Jordan

Coautor de The New Happiness
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Introdução

No antigo Egito, o coração era considerado parte 

da alma. Ao contrário dos restantes órgãos, ficava 

dentro do corpo quando uma pessoa era mumi‑

ficada. Os antigos egípcios acreditavam que, para entrar 

no além, todas as almas eram julgadas pelo modo como 

tinham vivido. Para aferir a sua integridade, o coração de 

uma alma era colocado numa grande balança e pesado con‑

tra a pena de avestruz de Maet, a deusa da ordem cósmica. 

Se o coração pesasse o mesmo que a pena, a alma tivera 

uma vida correta e justa.

Se pesasse o seu coração em comparação com uma pena, 

como se sairia? Pergunto isto, porque a única maneira de 

mudarmos o nosso modo de vida é viver com base na nossa 

alma e permitir que todas as nossas interações sejam con‑

versas da alma. 

Sempre acreditei que cada pessoa à face da Terra é mila‑

grosa. Sei ‑o, porque o meu trabalho me permite ver o nosso 

ser mais autêntico: a alma. Eu sou médium e jardineira da 
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alma. Inventei o termo «jardineira da alma», porque abran‑

ge as minhas outras competências: xamanismo, hipnotera‑

pia, aconselhamento na dor, observação remota e medicina 

energética. Sinto ‑me abençoada por dar aulas e por fazer 

conferências. Formo intuitivos e médiuns, e oriento pes‑

soas para que criem vidas centradas na alma.

Eu fui uma daquelas crianças «cromas» que adoravam 

a escola e acordavam todos os dias desejosas de descobrir 

que dádivas lhe reservava o dia. Quando tinha 9 anos, todas 

as manhãs e todas as tardes caminhava até à paragem de 

autocarro perto de minha casa. Sem falhar, o cão do vizi‑

nho, Mickey, esperava por mim. Eu não me apercebia de 

que era estranho conseguirmos falar um com o outro. 

Saboreava o nosso abraço diário e o seu festim de lambuza‑

delas. Certa manhã, ouvi ‑o dizer ‑me: «Obrigada por seres 

minha amiga. Vou ter saudades tuas.» Eu não tinha a cer‑

teza se percebera mal, mas o meu autocarro chegou pouco 

depois. Entrei e fui até à parte de trás para ver o Mickey até 

ele desaparecer da minha vista.

Foi colhido por um carro nessa mesma manhã e morreu.

Eu fiquei devastada. Contudo, a sua morte suscitou em 

mim muitas perguntas. Como sabia ele que ia morrer? Será 

que todas as pessoas sabem, a partir de determinada altura? 

Essa experiência inspirou questões que passei a explorar e 

que se tornaram a paixão da minha vida.

Em criança, tinha uma interação fácil com o mundo do 

espírito. Eu sabia que se rezasse por alguém, essa pessoa 

poderia melhorar. Eu não a curava, apenas criava um canal 

para ela receber amor. Sempre acreditei em Deus ou num 

poder maior do que o meu. Embora tenha sido exposta a 
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diferentes religiões e caminhos até Deus, descobri que o que 

melhor funcionava para mim é um caminho pessoal que me 

permite explorar genuinamente a minha alma ou a minha 

ligação no seio do Universo.

A minha alma é a essência mais verdadeira de mim 

mesma. É intemporal, plena de amor e capaz de qualquer 

coisa. A partir do momento em que me centro na alma, sou 

divertida, grata e tranquila. É ‑me relembrado que faço parte 

de tudo e todos à minha volta. Com essa consciência, sei 

que as minhas ações afetam toda a gente, pois eu sou parte 

de tudo. Sei que estou aqui para aprender e para crescer. 

Não procuro a perfeição, mas anseio ser a melhor versão 

de mim mesma, sendo 100 por cento responsável por tudo  

o que faço, digo, penso e pretendo.

Sempre fui intuitiva, capaz de pressentir e sentir as pes‑

soas e a vida à minha volta. Comecei a perceber que isto 

não é um dom único, mas uma capacidade maior acessível 

a todos. Ao ver tudo como estando interligado, comecei a 

perceber que a linguagem da alma é amor, porque é com 

profunda compaixão e empatia que criamos paz, harmonia 

e unidade.

À medida que fui crescendo, a minha consciência da 

alma diminuiu, pois eu era distraída pelas circunstâncias 

da minha vida. Embora fosse bastante abençoada exterior‑

mente, por dentro sentia ‑me em conflito. Tinha uma alegria 

avassaladora, mas havia uma profunda tristeza e sensibili‑

dade que eu muitas vezes desvalorizava. Quanto mais pro‑

curava aceitação fora de mim, mais a minha consciência 

centrada na alma e a minha natureza espiritual esmore‑

ciam. As ações das outras pessoas tinham um profundo 
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impacto na minha confiança e segurança, ou as suas pala‑

vras esmagavam ‑me e eu sentia parte mim a recuar.

A terapia ajudou. Ensinou ‑me que aquilo que eu sentia 

e vivia era necessário. Contudo, continuava a faltar alguma 

coisa. Quanto mais contava as histórias dos meus proble‑

mas do passado não resolvidos, mais vezes surgiam os 

mesmos tipos de problemas. A minha vida tornou ‑se repe‑

titiva e eu estava desorientada. Precisava de uma chave para 

entrar em mim mesma.

SENTIR A MINHA ALMA

Embora trabalhasse há anos como intuitiva, nunca parara 

para pensar que era capaz de pressentir informações que 

só as almas das outras pessoas conheciam. Era como se, 

por instantes, eu me transformasse nelas e soubesse como 

era a sua vida. Sentia as suas desilusões e desejos, e como 

a sua alma embelezava o mundo. Para saciar a minha 

curiosidade, comecei a estudar medicina energética. Exi‑

gia outro tipo de atenção focada, uma escuta profunda.  

Ao início, o que sentia era muito pouco, mas à medida 

que a minha mente ia relaxando e eu me sintonizava com 

aquilo que sentia sem expetativas, abriu ‑se para mim todo 

um Universo. Ao avançar nos meus estudos, percebi que o 

facto de existirem muitos ritmos dentro do corpo era algo 

mágico. Eu sentia um pulsar ou o fluxo sanguíneo, mas o 

que comecei a perceber estava para lá da estrutura literal 

ou dos movimentos fluidos do corpo. Descobri que dentro 

no nosso eu físico existem diversos ritmos que funcionam 

miolo_Conversas Alma_v7_AF.indd   18 17/09/19   14:42



Conversas da Alma

19

como uma orquestra a tocar a canção da nossa saúde e vita‑

lidade. Quanto mais escutava, mais era revelado. Os meus 

estudos energéticos ajudaram ‑me a perceber a ligação 

entre a minha intuição e a natureza curativa da nossa alma. 

Constatei que as nossas crenças, escolhas, famílias e estilos 

de vida criam uma atmosfera que rodeia as nossas almas, 

que afeta profundamente o modo como as nossas vidas  

se revelam.

Comecei a ouvir e a sentir coisas sobre as pessoas 

enquanto escutava os seus ritmos energéticos pessoais.  

Às vezes o discernimento sussurrava ‑me ao ouvido ou eu 

via pedaços das suas memórias na minha mente. Embora 

o cliente tivesse uma sensação renovada de bem ‑estar e 

paz interior, a grande lição para mim foi que não era eu 

que curava. Eu simplesmente criava um espaço sagrado 

para a alma facilitar a sua própria cura.

Ao longo dos meus estudos energéticos ocidentais e 

orientais, comecei a perceber que o nosso corpo é uma su‑

permáquina que funciona de forma magnífica, refletindo‑

‑se majestosamente no modo como vivemos e naquilo que 

fazemos. As práticas energéticas confirmavam que um 

ser inteiro ou integrado era um equilíbrio do nosso corpo, 

emoções, mente e bem ‑estar espiritual, que exigia o nosso 

cuidado permanente.

O MEU CHAMAMENTO DA ALMA

À medida que as minhas sensibilidades energéticas iam 

aumentando, também assim crescia o meu acesso às almas 
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do mundo dos espíritos. Ganhei uma fome de aprender 

tudo o que pudesse sobre comunicar com os espíritos. 

Lia vorazmente e viajei por todos os Estados Unidos, bem 

como para Inglaterra, para estudar com médiuns conheci‑

dos e respeitados. O Arthur Findlay College, em Inglaterra, 

uma espécie de Disneyland para médiuns, foi para mim um 

glorioso lugar de aventura. Ali continuei a investigar e a 

experimentar a comunicação com o mundo dos espíritos, 

pude praticar a minha paixão, explorar comunicações com 

o espírito e testemunhar o trabalho de outros médiuns, 

absorver e partilhar as suas visões.

MILAGRES E DOR

Foi mais ou menos por esta altura que o meu pai morreu. 

Durante o processo houve momentos milagrosos nos quais 

recebi muitos sinais, sincronismos e revelações excecio‑

nais. Foi como se o seu último presente tivesse sido novas 

visões do reino invisível para o qual ele estava a transitar. 

Fiquei ao seu lado enquanto ele tinha conversas profundas 

com os seus pais já falecidos, visitas de espíritos dos nos‑

sos antigos animais de estimação, e vi ‑o reconhecer diaria‑

mente os anjos à sua cabeceira. Em dias de silêncio total, 

ele acordava de repente e continuava a conversa que eu 

estava a ter na minha mente, como se estivéssemos a falar 

em voz alta. Essa mudança foi crucial para mim, porque 

foi a confirmação de que estávamos a fazer a transição da 

nossa relação física para uma espiritual, uma comunicação 

de alma para alma.
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PERCORRER O CAMINHO INVISÍVEL

Nas semanas a seguir à morte do meu pai, dei por mim 

numa aula de hipnose. Lembro ‑me de pensar no primeiro 

dia: «Não faço ideia do que estou aqui a fazer.» Contudo, 

depois de aprender a regressão a vidas passadas, comecei 

a descobrir que a hipnose era um caminho invisível para a 

alma.

À medida que a minha curiosidade em perceber o além 

crescia, comecei a atrair clientes cujos entes queridos já 

falecidos falavam de visões no leito de morte e de experiên‑

cias pós ‑morte, bem como clientes cujo principal interesse 

era o desenvolvimento da sua alma. Era como se o mundo 

dos espíritos estivesse a criar uma sala de aula virtual para 

saciar as minhas curiosidades mais profundas.

Tornei ‑me obcecada pelo meu trabalho e rezei ao mundo 

dos espíritos para que me mostrasse como mergulhar mais 

profundamente.

Rendendo ‑me à sabedoria que ouvia dentro de mim, 

decidi estudar o xamanismo moderno. Embora não estivesse 

ciente da profundidade do tema, mergulhei profundamente 

e embarquei numa aventura de vários anos a aprender os 

modos, a história e as práticas da alma dos xamãs. Estudei 

a forma como muitas culturas indígenas abordavam os 

chakras e o campo energético humano que rodeia o nosso 

corpo. Aprendi a reconhecer a energia escura e a energia 

clara. Colaborei com animais espirituais para descobrir ter‑

ritórios inexplorados dentro da minha alma, que me uniam 

a uma força interior que eu não sabia que possuía. Trabalhei 

com rigor e vivi a serenidade e o poder de uma comunidade. 
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Viajei pela história da minha alma e da sua ligação às cir‑

cunstâncias e às pessoas que fazem parte da minha vida.  

O xamanismo foi a primeira prática que realmente me per‑

mitiu transformar a minha tristeza, porque, de facto, adquiri 

ferramentas transformadoras que me ensinaram a mudar 

a energia da minha alma. Dado que parte da prática era tra‑

balhar com a Terra como ferramenta, a minha empatia por 

todas as criaturas vivas, de quatro patas, de duas pernas, com 

penas, com barbatanas e peludas, reacendeu ‑se. Ao voltar a 

ligar ‑me à natureza, recuperei uma abundante consciên‑

cia da energia maternal e de amor que toda a vida desejara. 

Senti que estava a olhar para a minha vida com outros olhos. 

Conseguia ver cor e beleza em todas as coisas. Acima de 

tudo, o meu coração estava outra vez cheio de esperança e 

gratidão, tal como quando eu era criança.

A SABEDORIA DO MUNDO DOS ESPÍRITOS

Eu prezo as conversas da alma que tenho com almas na 

minha prática da mediunidade. Sinto ‑me dominada pelo 

amor e pelo apoio destes amigos invisíveis, que são acessí‑

veis a todos nós, quando partilham a profundidade do seu 

amor, paixões, arrependimentos e esperanças com quem 

os recorda. Estas sessões não só inspiram os meus clientes, 

mas também mudaram o modo como vivo e a pessoa que 

sou. Fui inspirada a viver com total responsabilidade por 

todos os meus pensamentos, palavras e ações, bem como 

a acolher todos os momentos que vivo com o mesmo entu‑

siasmo, seja como for que se apresentem.
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O MEU DESEJO DA ALMA PARA SI

O meu desejo é construir pontes para o mundo invisível da 

sua alma, para que possa criar uma espiritualidade pessoal 

que seja facilmente entrelaçada no tecido da sua vida. Este 

livro é uma combinação dos meus estudos e formações, 

juntamente com a minha progressão pessoal e experiência 

a trabalhar intimamente neste campo. Irá aprender a ace‑

der à sabedoria dos espíritos através de instruções, histó‑

rias e exercícios que pode fazer em casa. Alguns exercícios 

estão disponíveis em áudio para download no site deste 

livro: www.newharbinger.com/41849.

Para iniciar a nossa viagem, iremos explorar a paisagem 

da sua alma dentro de si e à sua volta, desenvolvendo uma 

capacidade de escutar profundamente e de sentir como a 

sua energia muda.

Existe no livro uma evolução natural. A nossa viagem de‑

ve ser divertida, perspicaz e pessoal. Pode percorrer o livro 

sozinho ou com um grupo que o acompanhe ao longo do 

caminho. Quando outras pessoas testemunham o seu pro‑

gresso e resistência surgem muitas vezes novas perspetivas.

Vai precisar de algumas coisas para a sua viagem:

1.  Um coração aberto.

2.  A promessa de se tratar a si mesmo com ternura  

e paciência.

3.  Um diário para registar os seus pensamentos  

e impressões.

4.  Liberdade para se perder, para não saber e para brincar 

como uma criança.
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ESTEJA DISPOSTO A SER PATETA

Por último, o tarot enaltece a carta O Louco como a mais 

elevada ou a melhor carta de ensinamentos, pois repre‑

senta o advento da Aventura da nossa alma na forma física. 

O Louco está suspenso num precipício. Uma sacola num 

pau, contendo apenas as coisas essenciais, descansa ao 

estilo vagabundo no seu ombro. O Louco é a carta «zero», 

para significar o potencial infinito da nossa alma. Com uma 

rosa branca na mão, um pé repousa sobre a terra e o outro 

estende ‑se para lá do penhasco assustador, suspenso sobre 

um desfiladeiro. Com o nosso próximo passo, ou iremos 

cair ou voar, mas o louco é inocente e está envolvido neste 

momento da vida, olhando para cima, absorvendo a luz do 

Sol. Está presente, agradecido e pronto.

Talvez O Louco seja encarado com tanta estima porque 

a nossa alma conhece o simples ato de estar totalmente pre‑

sente. Esta carta pode significar um novo caminho dinâ‑

mico, uma nova direção ou o início do próximo capítulo 

da nossa vida com as suas ciladas, êxtases, complicações e 

celebrações. Estamos agora a iniciar uma viagem dessas. 

Respire fundo. Mergulhemos no desconhecido e viajemos 

juntos ao longo do caminho invisível da sua alma.
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Parte Um

VOCÊ É  
ETERNO
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Capítulo 1

O Chamamento da Alma

«Hoje é o aniversário do Gregory; ele faria 36 anos. 

Vi ‑o esta tarde (não uma manifestação do espírito, 

apenas um “avistamento” normal) e ele tinha um 

chapéu pateta em forma de bolo com velas. Pensei 

que irias achar piada! Ele também disse que eu não 

devia sentir ‑me triste ou nostálgica por ser o seu dia 

de anos: “Eu tive muitos aniversários diferentes, 

mãe, e agora já não estou lá para nenhum deles. Vais 

sentir ‑te triste todos os dias, porque podia ser um 

dos meus aniversários?” Rapaz inteligente.

Este conceito tem surgido muitas vezes ultima‑

mente: não existe um Céu distante, mas um Céu 

presente. Parece que surgimos já a saber, esquece‑

mos e depois lembramo ‑nos, se tivermos sorte.»

Mãe do GreGory, honrando o espírito do filho
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Ela veio ter comigo como último recurso. Esgotara a 

terapia e só queria juntar ‑se ao seu falecido filho. Uma 

criança morrer não é uma coisa natural. Ela não acre‑

ditava na comunicação com os espíritos, pois isso ia contra 

as suas crenças. Contudo, algo a impelia a transcender o que 

sabia e a procurar um entendimento diferente. Doutorada 

em Inglês, a sua mente compartimentara os acontecimen‑

tos do seu mundo até 26 de setembro, quando tudo o que 

tinha por verdadeiro implodiu. Ao longo dos anos em que 

nos conhecemos, ela passou de cética a ser capaz de comuni‑

car com o seu filho. Trabalhou muito mais do que qualquer 

cliente que eu acompanhara. O seu destemor, a sua rebel‑

dia e o amor eterno tocam ‑me na alma até hoje. Ela veio ter 

comigo em busca de orientação, mas fez com que houvesse 

uma mudança em mim, e estar ‑lhe ‑ei para sempre grata. 

É preciso coragem para olharmos para a nossa própria 

luz e escuridão com igual entusiasmo. Quase todos nós 

evitamos os aspetos mais inconscientes ou sombrios de 
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nós mesmos. Talvez seja por isso que nos podemos sentir 

bastante perdidos quando as nossas vidas nos apresentam 

adversidade. Mas nestes momentos de aparente escuridão 

espera a luz indelével da nossa alma. É através da nossa 

descoberta e do novo despertar que começam as verdadei‑

ras transformações.

Pode ser a perda de um ente querido, o medo de chegar a 

determinada idade ou sobreviver a uma experiência de vida 

crucial ou de mudança; estes episódios levantam questões 

que não podem ser respondidas ou resolvidas apenas pela 

nossa mente. Talvez reflitamos: Porque estou aqui? Qual é 

o sentido da vida? Qual é o meu propósito? Porque é que 

as pessoas morrem? Talvez procuremos, primeiro, fora de 

nós mesmos alguém ou algo que alivie a nossa confusão ou 

que sacie o nosso desejo de significado, de compreensão e 

de propósito. Contudo, não encontramos as respostas para 

os dilemas mais profundos da experiência humana fora de 

nós. Pelo contrário, estas noites escuras da nossa alma são 

oportunidades espirituais latentes para descobrir verda‑

deiramente o sentido das nossas vidas. Quando deixamos 

de procurar a verdade externa e começamos a render ‑nos 

à escuridão daquilo que não conhecemos com abertura, 

curiosidade e distanciamento, aceitamos o convite para 

embarcar no caminho invisível da alma.

CAMINHOS DA ALMA FINITOS E INFINITOS

Em primeiro lugar, e acima de tudo, o leitor é um ser espiri‑

tual. Antes de chegar a esta vida e muito depois de morrer, 
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era, sempre foi e continuará a ser uma alma. É nada menos 

que um milagre destilado num corpo. Vive esta vida para 

fazer evoluir a sua alma e as almas à sua volta. O modo 

como vive, aquilo que faz e aquilo que cria, tudo contribui 

para o bem maior da sua alma e de todo o Universo. Sim, o 

leitor é realmente importante.

Para perceber melhor a sua alma, vejamos duas formas 

de pensar sobre si e sobre a sua vida. Parte de si vê ‑se a si 

mesmo como um ser físico, definido pelo seu corpo e pe‑

la sua personalidade, ao qual vou chamar «eu finito». O eu  

finito apreende a vida através dos cinco sentidos físicos. 

Aceita o mundo físico e tudo o que existe à nossa volta como 

a única realidade. O nosso eu finito acredita que tudo é tem‑

porário, porque todas as coisas, pessoas e objetos existentes 

no mundo material irão morrer ou podem ser destruídos. 

Assim, o eu finito encara a morte como o fim da vida.

O eu infinito, ou a sua alma, sabe que somos imortais e 

que só o corpo é que morre, porque a nossa essência é ener‑

gia ou espírito. O eu infinito utiliza dois conjuntos de sen‑

tidos: os mais evidentes cinco sentidos físicos e os sentidos 

da alma que percecionam energia e o Universo mais lato.  

A alma vê esta vida como parte de uma viagem interminá‑

vel e o corpo como um veículo através do qual o eu infinito 

experimenta o mundo material. Vejamos as diferenças entre 

ver este mundo pelos olhos do eu finito e do eu infinito.

Crença Finita 1: Eu Sou Mortal

A primeira crença do eu finito é que a morte é um fim. 

Ninguém escapa a esta realidade. Ao encarar a vida apenas 
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com os cinco sentidos físicos, o eu finito apreende isto como 

sendo verdade, porque as plantas, os animais, as pessoas, 

as estruturas, os objetos e tudo o que faz parte do mundo 

material deixar de existir. Esta perceção de que morremos é 

imperscrutável. É difícil conceber que nos tornamos nada, 

porque estamos rodeados de tanta vida. Ao ver a morte 

como um fim, o eu finito, compreensivelmente, temerá 

tudo o que tenha que ver com a nossa própria mortalidade.

Quando sofremos uma perda pessoal de um ente que‑

rido ou testemunhamos morte no mundo, os nossos cinco 

sentidos físicos percecionam que perdemos essa pessoa 

para sempre. Isto pode deixar ‑nos desolados, confusos, 

irados, cínicos, temerosos, esmagados e paralisados — só 

para referir alguns aspetos. Uma vez que o nosso eu finito 

se baseia apenas nas nossas emoções e na nossa mente 

para que a nossa vida faça sentido, a nossa dor faz ‑nos sen‑

tir impotentes e perdidos.

A nossa mente é frequentemente distraída por emoções 

profundas e questões com que o eu finito não é capaz de 

lidar sozinho. A morte está para lá da nossa compreensão 

mortal. Enquanto virmos a morte apenas pelos olhos do eu 

finito, teremos sempre medo de que os nossos entes que‑

ridos morram e teremos igualmente fobia à ideia da nossa 

própria morte.

Verdade Infinita 1: Eu Sou Imortal

O eu infinito reconhece que somos seres espirituais, por‑

que a nossa alma sabe que somos imortais. A alma destila‑

‑se para um corpo para experimentar a vida física. Com 
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a morte, a alma liberta ‑se do seu recetáculo físico. Neste 

estado não físico, as almas testemunham a sua morte, visi‑

tam os seus próprios funerais e comemorações de vida, e 

passam algum tempo entre os entes queridos. Parecem ter 

a consciência profunda de estarem ligadas a este mundo 

enquanto começam a transitar para uma realidade não 

física. Quando pensamos nos nossos entes queridos que 

já morreram, os nossos pensamentos são recebidos como 

uma mensagem de texto, por isso, continuam muito liga‑

dos à nossa alma. Testemunham o nosso sofrimento, mas 

também sentem o seu próprio sofrimento. A sua alma 

passa por uma espécie de reentrada ao se ajustar à sua nova 

realidade. A principal diferença é que o nosso eu infinito 

não teme a morte, pois esta não é um fim, mas sim uma 

continuação da nossa evolução. O eu infinito sabe que a 

morte é apenas algo que acontece ao corpo físico quando  

a alma concluiu as lições que veio aqui aprender.

Crença Finita 2: A Vida Acontece ‑me

O eu finito reage à vida através de três canais: o ego, as 

emoções e os sentidos físicos. O ego reflete o nosso valor 

próprio e é muitas vezes a faceta de nós que os outros 

conhecem. Aceitá ‑lo e aprender com o nosso ego é uma 

parte importante da experiência humana. Contudo, quando 

o eu finito não compreende um acontecimento da nossa 

vida, falha em primeiro lugar ao ego. Isto é problemático, 

porque o ego só conhece um lado da história: o seu. O ego 

defenderá sempre o eu finito, por isso, a nossa resposta 

emocional será defensiva. Quando nos sentimos atacados, 
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reagimos como se a vida nos estivesse a acontecer. Quando 

as nossas emoções são motivadas pelo medo, sentimo ‑nos 

sem controlo.

Quando as nossas emoções se baseiam no medo, os 

nossos sentidos físicos reagem colocando o corpo em alerta 

elevado. Isto funcionava quando éramos perseguidos por 

predadores, mas a reação de lutar ou fugir que o medo ins‑

pira tem efeitos muito sérios a longo prazo sobre a nossa 

mente, o nosso corpo e a nossa alma. Eis algumas coisas 

que acontecem quando o nosso corpo é levado a proteger‑

‑se: os nossos vasos sanguíneos contraem ‑se, a nossa fre‑

quência cardíaca aumenta, criamos energia para que os 

nossos músculos fiquem prontos a reagir, as nossas pupi‑

las dilatam ‑se e ficamos com a visão em túnel. Todos os 

dias somos expostos a informações devastadoras através 

da nossa cada vez maior consciência dos acontecimentos 

do mundo. O medo faz parte da nossa existência diária.  

Os nossos corpos ficam em modo de lutar ou fugir com 

demasiada frequência. Os efeitos a longo prazo destes 

modos sobre o corpo são significativos e incluem um 

desempenho cognitivo reduzido, hiperglicemia, densidade 

óssea reduzida, tensão arterial alta, imunidade reduzida e 

maior gordura abdominal.

Enquanto os seres humanos continuarem a agir de 

formas desrespeitosas uns para com os outros e para 

com a Mãe Terra, estaremos a criar um medo tremendo. 

Enquanto o eu finito tiver apenas o ego, as emoções e os 

sentidos físicos para discernir a segurança do mundo exte‑

rior, o medo dominará e nós sentir ‑nos ‑emos impotentes. 

Viveremos num constante estado de stress e preocupação. 
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Se acreditamos que a vida nos acontece, tornamo ‑nos víti‑

mas das circunstâncias da nossa vida, porque apreendemos 

que não temos controlo. É ‑nos difícil encontrar equilíbrio e 

paz, porque presumimos que esses valores só se encontram 

fora de nós. Assim, convencemo ‑nos de que só encontrare‑

mos paz quando aquilo que está fora de nós estiver em paz.

Verdade Infinita 2: A Vida Acontece para Mim

O eu infinito é introspetivo. Sabe que estamos aqui como 

seres espirituais em forma física para viver os aconteci‑

mentos da nossa vida com vista a uma evolução pessoal e 

universal. Assim, aquilo que ocorre nas nossas vidas não 

são acontecimentos aleatórios que não têm razão de ser, 

mas sim uma série mágica de oportunidades espirituais, 

ou espiritunidades, cuja finalidade é fazer evoluir a nossa 

alma e o mundo.

Desta perspetiva, a vida apresenta ‑se ‑nos com uma dose 

ilimitada de liberdade, porque não somos vítimas das cir‑

cunstâncias das nossas vidas. Embora possamos ou não 

mudar aquilo que acontece, podemos sempre controlar 

a nossa reação. Ao aceitar que a vida acontece para nós, 

alinhamo ‑nos com a alma e com a nossa natureza espiri‑

tual. As reações do nosso ego, das emoções e dos sentidos 

físicos são moderadas, porque conseguimos encarar de um 

modo mais introspetivo as dádivas e bênçãos desses acon‑

tecimentos. Com esta reação criativa e espiritual, estamos 

a participar na nossa transformação, e isso fortalece ‑nos.

O eu infinito desembaraça o ego, as emoções e os sen‑

tidos físicos das circunstâncias das nossas vidas. A alma 
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alimenta e realinha a nossa mente com a inteligência supe‑

rior do Universo. Não somos o único pensador, pois temos 

acesso ilimitado a um poder maior do que o nosso. Ao espi‑

ritualizar o nosso pensamento, o eu infinito relembra ‑nos 

de que estamos perfeitamente preparados para esta vida.

Através dos olhos do eu infinito, vemos as nossas pró‑

prias vidas e o mundo de um modo diferente. Torna ‑se claro 

que aquilo que acontece no nosso mundo é um reflexo do 

progresso da humanidade. Se a nossa vida não tem har‑

monia, apercebemo ‑nos de que temos de olhar para dentro 

para perceber. Há sempre algo que podemos fazer, a qual‑

quer momento. As nossas experiências tornam ‑se aulas 

em que podemos crescer, aprender e ser a melhor versão 

de nós mesmos. Tudo isto advém de termos o conforto de 

que a vida acontece para nós.

Crença Finita 3: Eu Sou a Minha Personalidade

O ego do nosso eu finito não é inerentemente autorrefle‑

xivo, por isso, para aferir o nosso valor, muitas vezes pro‑

cura a opinião e a aprovação alheias. Muitos dos indivíduos 

que atraímos podem não estar em completa harmonia com 

eles mesmos e podem não ser bons espelhos para nos apro‑

var e amar. Julgam ‑nos e criticam ‑nos ao nível com que 

se julgam e criticam a si mesmos. Conforme a fonte e o 

quanto valorizamos a sua opinião, podem tornar ‑se a voz 

crítica no nosso interior. Enquanto procurarmos a aprova‑

ção dos outros, iremos sempre sentir ‑nos inseguros.

Emocionalmente, podemos ficar bastante desarmados e 

fracos se basearmos a nossa autoestima na opinião que as 
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outras pessoas têm de nós. Sem um valor pessoal estável, 

as nossas relações serão precárias e repetitivas. O eu finito 

não saberá porque atraímos os mesmos tipos de pessoas re‑

petidamente, o que pode levar a que nos sintamos isolados, 

envergonhados, embaraçados e sem valor. Ao depender‑

mos mais dos outros, nunca sentiremos uma autoestima 

duradoura, porque não estamos a cultivar uma relação com 

o nosso eu.

Verdade Infinita 3: Eu Sou a Minha Alma

O leitor não é uma personalidade e um corpo separados, 

como os seus sentidos físicos lhe querem fazer crer. É uma 

centelha da inteligência divina e vital para todo o Universo.

Faz parte de uma fonte muito mais poderosa do que a 

sua personalidade. Como ser espiritual, é amado e apoiado 

para lá daquilo que o seu eu finito consegue compreender. 

Quando se alinha com a sua alma, a sua autoestima deixa 

de ser definida por influências exteriores, porque aprende 

a confiar no seu eu infinito para o guiar.

A partir do momento em que sabe o quanto é amado 

e apoiado, pode olhar para a sua vida e começar a com‑

preender os seus porquês. Torna ‑se consciente de si mesmo 

como um ser em constante evolução, que está destinado a 

crescer com as pessoas que o rodeiam, e não a ser definido 

por elas. Está destinado a ser exatamente quem é e aquilo 

que é neste momento, porque a sua evolução contribuiu 

para o seu progresso, tal como todas as viagens das outras 

almas que fazem parte da sua vida. Quando perceber que 

faz parte de uma poderosa fonte de energia, começará a ver 
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os outros também como divinos. Eles estão apenas a traba‑

lhar nas suas lições de vida, tentando aprender e crescer. 

Ao amarmos aquilo que não percebemos dentro de nós, ao 

invés de o temermos, alinhamo ‑nos mais profundamente 

com a nossa alma e com as almas que nos rodeiam.

O Universo precisa de cada um de nós para viver em 

pleno e para entrar em cada momento da nossa vida com 

integridade, graciosidade e responsabilidade. Não é supos‑

to sermos perfeitos. É suposto atrapalharmo ‑nos e trope‑

çarmos, porque quando sofremos adversidades, evoluímos 

e aprendemos.

Crença Finita 4: Eu Sou Um Indivíduo

Os nossos sentidos físicos veem tudo o que existe no mun‑

do como único, mas também como individual e isolado. 

Pare por um momento e observe o espaço à sua volta: tudo 

tem formas distintas, por isso, segundo os nossos senti‑

dos físicos, nada parece estar ligado. Dado que aceitamos 

que o nosso corpo e a nossa personalidade definem a nossa 

identidade, sentimo ‑nos isolados das outras pessoas. Esta 

perspetiva singular motiva a nossa sobrevivência, pois es‑

tamos preparados para olhar para o mundo material de 

modo a descobrir onde nos encaixamos e onde não nos en‑

caixamos. O eu finito procura comunidades que o reflitam 

e tende a desvalorizar ou a desligar ‑se de outros que não 

compreendemos ou que não refletem as nossas crenças. 

Isto pode conduzir à segregação e a um julgamento, porque 

enquanto estivermos focados apenas nos nossos desejos  

e necessidades individuais, ignoraremos o que é diferente.
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Como indivíduos, também tentaremos distinguir ‑nos 

dos outros. Este conceito gera competição e está espelhado 

na nossa sociedade, porque nós conferimos poder a quem 

lidera ou vence. Ensinam ‑nos desde tenra idade a admirar 

quem é melhor ou tem mais, por isso, tornamo ‑nos mate‑

rialistas e perdemo ‑nos no ciclo interminável de querer 

mais, de nunca ter o suficiente e de nos compararmos com 

os outros. Criamos cada vez mais separações em virtude 

daquilo que temos, pelo que quem tem menos não é igual 

a nós, mas quem tem mais é inspirador. Ficamos obceca‑

dos com a ideia de nos definirmos por aquilo que é exte‑

rior a nós ou por aquilo que nos rodeia. Ao procurarmos 

poder exterior através de posses, riqueza e autoridade sobre 

os outros, sentimo ‑nos bem ‑sucedidos e somos elogiados 

pelos outros. O nosso sentido de eu e valor passa a ser defi‑

nido por aquilo que temos, não por quem somos. Quando 

o eu finito só procura ganhos pessoais, tornamo ‑nos mío‑

pes e evoluímos muito pouco, porque as nossas posses são 

mais importantes do que a nossa alma.

Verdade Infinita 4: Eu Faço Parte do Universo

O eu infinito sabe que não estamos isolados, que estamos 

profundamente ligados uns aos outros e a tudo, porque, 

na nossa essência, somos energia. Isto cria uma comu‑

nidade automática com os nossos irmãos e irmãs, bem 

como com tudo o que existe no mundo natural. O eu infi‑

nito ensina ‑nos que tudo o que fazemos tem impacto, seja 

grande ou pequeno, em tudo o que existe dentro de nós  

e à nossa volta.
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Isto exige um nível muito diferente de envolvimento e 

responsabilidade nas nossas ações, pensamentos e palavras. 

Se fazemos parte de tudo, então tudo o que acontece fora de 

nós também está ligado a nós. Nós somos a beleza da natu‑

reza, tanto quanto somos a violência no mundo. Ao vermos 

a experiência humana a partir do eu infinito, percebemos 

que a nossa realidade influencia o mundo tanto quanto aqui‑

lo que acontece no mundo nos afeta. Esta é a essência da 

expressão «como acima, abaixo». Existe reciprocidade para 

todas as ações, por isso, ao seguirmos elevados padrões de 

comportamento e integridade, contribuímos positivamente 

para um mundo harmonioso e respeitoso.

Uma das bênçãos das nossas relações é que vemos 

imediatamente de que modo as nossas escolhas afetam os 

outros. O eu infinito sabe que as nossas relações são opor‑

tunidades para o nosso desenvolvimento espiritual. E nes‑

tas «relações» também estou a incluir a relação que temos 

com a natureza. Quando combatemos ou resistimos a uma 

oportunidade de evoluir, ou quando agimos inconsciente‑

mente sem ter em conta o impacto maior, essa desarmonia 

reflete ‑se não só no microcosmo da nossa experiência, mas 

também no macrocosmo do mundo.

A espiritunidade, ou oportunidade espiritual, é permitir 

que a alma nos guie em tudo o que fazemos, porque o eu 

infinito pode ser a nossa bússola moral que nos ajuda a 

sentir o que está certo e o que está errado.

O eu infinito é reflexivo e deseja retirar sabedoria da nos‑

sa experiência. Assim, as nossas relações são oportunidades 

para vermos as nossas convicções, os nossos pensamentos,  

as nossas palavras e os nossos atos em ação. Podemos encarar 
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sem medo os padrões e os bloqueios das nossas vidas como 

momentos perfeitos que nos são dados para aprofundarmos 

a ligação à nossa alma, bem como para expandirmos a nossa 

compaixão para com nós mesmos e os outros. Se nos cen‑

trarmos na nossa integridade e responsabilidade, estamos a 

refletir verdadeiramente o nosso bem mais elevado e a con‑

tribuir para as maiores potencialidades do mundo.

Essa passagem do eu finito para o eu infinito requer 

mindfulness e uma mudança consciente de perceção, o que 

é um percurso que iremos fazer juntos ao longo do livro. 

Exige uma nova paciência para com o nosso eu à medida 

que a nossa vida se transforma. Os dons de viver espiritual‑

mente são enormes e verdadeiramente transformadores. 

Saber que os acontecimentos da nossa vida se desenrolam 

numa ordem perfeita pode parecer um salto no escuro, 

mas há uma substância científica nesta verdade.

LEIS UNIVERSAIS

Tal como temos leis no nosso mundo, feitas pela huma‑

nidade para criar ordem, o Universo também tem as suas 

próprias leis que governam a humanidade e a natureza. 

Há dois tipos de leis naturais: físicas e espirituais. As lei‑

tas naturais físicas da aceleração, conservação de energia e 

gravitação explicam como a energia se comporta no mundo 

físico. As leis universais governam a ação e a conduta da 

humanidade como seres energéticos. Estas leis aplicam ‑se 

diretamente à nossa alma, por isso, um conhecimento con‑

fortável de alguns destes princípios ajuda a suportar a ideia 
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de que existe ordem no caos ou que as nossas vidas acon‑

tecem para nós, porque nós somos concriadores da nossa 

experiência. Estas leis definem as nossas ações e pensa‑

mentos como expressões de energia e aplicam ‑se a todos 

os aspetos da criação. Não existem exceções.

Quase todos nós conhecemos a lei da atração, ou a 

convicção de que aquilo que pensamos ou aquilo em que 

acreditamos molda a realidade onde vivemos. Esta lei pos‑

tula que as energias dos nossos pensamentos, convicções, 

ações e palavras têm o poder de atrair para nós aquilo em 

que nos focamos. Aquilo que transmitimos, recebemos 

de alguma forma. Não se trata tanto de ter pensamentos 

positivos ou negativos, é mais uma ilustração de como a 

vibração das intenções da nossa alma pode moldar aquilo 

que experimentamos. Estas leis também refletem a justiça 

moral e o respeito mútuo para connosco e para com os 

outros. Embora existam muitas leis espirituais, aqui apre‑

sentamos as que sustentam diretamente as vantagens de se 

alinhar com o seu eu infinito.

A Lei do Amor

A maior e mais profunda vibração da nossa alma é o amor. 

Não se trata do amor romântico, mas sim da expressão de 

amor incondicional. É reconhecer o divino em nós mes‑

mos e uns nos outros. A sensação de unicidade que se 

cria quando nos ligamos a outros com amor incondicional 

transcende a nossa forma física. Passamos a ser espírito 

em ação. Enquanto almas, ansiamos por estabelecer esta 

ligação, porque sabemos que o amor é a única verdade e 
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a solução para tudo. Temos de aprender a amar os nossos 

vizinhos, mas também a apaixonar ‑nos por nós mesmos. 

Quando praticamos o amor incondicional transcendemos 

o julgamento, o ressentimento, o ciúme e a vingança da 

mente dentro do eu finito. Centrados no eu infinito, pode‑

mos aspirar a amar incondicionalmente.

A Lei da Ação Correta

As três leis naturais que funcionam juntas para suportar as 

ações corretas são a lei de causa e efeito, a lei da compensa‑

ção e a lei da retribuição. A lei de causa e efeito postula que 

cada uma das nossas ações tem uma reação igual ou equili‑

brada. As leis da compensação e da retribuição sustentam 

que, dependendo da intenção da nossa ação original, sere‑

mos compensados por boas obras e esforços ou recebere‑

mos retribuição por qualquer dano que tenhamos causado 

a outros.

Estes princípios são reconfortantes, porque implicam 

uma espécie de ordem para as nossas vidas. Colhemos 

aquilo que semeamos. Pode não regressar a nós imediata‑

mente, mas regressará com o tempo. Estes princípios criam 

uma bússola moral para a alma, bem como um incentivo 

para agirmos com respeito pelos outros e por nós mesmos. 

Estas leis são essencialmente a regra dourada em ação: 

fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. 

Do ponto de vista da nossa alma, sentimo ‑nos confortáveis 

ao sermos responsáveis pelas nossas ações, porque perce‑

bemos que estas três leis são justas e necessárias para criar 

harmonia e paz.
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Isto aplica ‑se igualmente à eternidade da nossa alma. 

Dado que somos mais do que apenas esta vida mortal e que 

já existimos nesta Terra antes e que poderemos vir a existir 

outra vez, é possível nesta vida superar o karma ou os efei‑

tos de atos passados. Ao aceitarmos que as nossas ações, 

pensamentos e palavras criam a nossa experiência, torna ‑se 

natural ser consciencioso em tudo o que fazemos.

A Lei da Harmonia

A energia expressa ‑se em vibrações. Tudo aquilo que pen‑

samos, sentimos, dizemos ou fazemos são vibrações que 

criamos e enviamos para o Universo mais lato. Esta lei não 

é a lei da atração, que é manifestar ‑se com base naquilo 

que cada um de nós cria. A lei da harmonia estabelece uma 

relação entre o microcosmo da nossa vida e o macrocosmo 

do Universo. Aquilo que colocamos no Universo concria 

aquilo que experimentamos pessoalmente, mas também 

contribui para aquilo que transparece no Universo. Esta lei 

liga ‑nos a tudo o que acontece. Assim, a adversidade e a 

desarmonia que cada um de nós cria individualmente são 

refletidas como o estado do mundo. Alcançar a harmonia 

vem de criar equilíbrio pessoal. Assim, o macrocosmo do 

mundo só conhecerá harmonia quando o microcosmo da 

nossa própria alma conhecer paz interior.

A Lei da Polaridade

No nosso Universo tudo tem um oposto idêntico. A diferença 

entre os dois extremos chama ‑se «polaridade». Um exemplo 

miolo_Conversas Alma_v7_AF.indd   43 17/09/19   14:42



Austyn Wells

44

físico é a nossa Terra. Temos dois polos que representam os 

extremos opostos da Terra: o Polo Norte e o Polo Sul. Isto 

aplica ‑se ao calor e ao frio, bem como à escuridão e à luz. 

Os opostos são igualmente necessários, contudo únicos. 

As suas naturezas contrárias ajudam a ensinar ‑nos através 

do seu contraste. Não conheceríamos o poder do amor se 

não compreendêssemos a força idêntica do ódio. A primeira 

lição desta lei é não julgar nem ser tendencioso para com 

um ou outro polo. A espiritunidade desta lei é transcender os 

julgamentos do eu finito que criam separação e mudar para 

a sabedoria do eu infinito, que honra e respeita ambos os as‑

petos como opostos complementares que refletem um todo.

O EQUILÍBRIO DA ALMA

Na filosofia chinesa, o princípio de yin e 

yang abrange a luz e a escuridão como 

parceiras complementares e necessá‑

rias. O yin, ou o espaço escuro, repre‑

senta a energia feminina; ao passo que 

o yang, ou a área branca, é a força mas‑

culina. Ambos os poderes coexistem em tudo no mundo 

material, incluindo nós. Por dentro, somos masculinos e 

femininos. A energia feminina do yin é recetiva, meiga, 

introspetiva, passiva e de temperatura baixa. A energia 

masculina do yang é assertiva, dura, expansiva, ativa e 

quente. Em cada espiral de cor existe um ponto ou «olho» 

da energia oposta, porque há sempre escuridão na luz  

e luz na escuridão. Nenhuma pode existir sozinha. Sem o 
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céu, não poderíamos testemunhar a majestade das estrelas.  

A inferência mais profunda é que não somos apenas yin ou 

yang, feminino ou masculino, mas sim uma combinação 

única da energia de ambos os valores. As filosofias orientais 

e as suas práticas medicinais alternativas dão ao indivíduo 

a capacidade de reconhecer e manter um equilíbrio desta 

dualidade interior, pois geram harmonia e paz interiores, 

além de promoverem o bem ‑estar físico e espiritual.

Na nossa cultura ocidental, temos uma visão menos 

harmoniosa da luz e da escuridão. Na verdade, não reco‑

nhecemos o equilíbrio entre elas, porque a nossa sociedade 

vê ‑as como forças opostas. Assim, enfatizamos as suas dife‑

renças e os seus valores contrastantes. A maior parte das 

pessoas considera a luz boa e a escuridão má. Ver o mundo 

deste modo pode servir ‑nos quando vemos um filme ou 

uma peça de teatro, para sabermos por quem torcer e a 

quem vaiar. Mas é problemático quando sobrepomos estas 

caracterizações a nós mesmos e aos outros, porque só cria 

separação e julgamentos, e nada disso reflete uma aborda‑

gem espiritual ou harmoniosa.

As formas preta e branca dentro do círculo são perfeita‑

mente simétricas e equilibradas. Os opostos polares estão 

em harmonia. Se tivéssemos de animar as secções clara e 

escura e removê ‑las do círculo que as contém, provavel‑

mente cada uma delas se afastaria da outra. O que mantém 

a sua relação é o contentor do círculo. Imagine a sua alma 

como o círculo ou o espaço que encerra a polaridade do 

nosso eu finito e do infinito juntos. A nossa alma é ao mes‑

mo tempo clara e escura, masculina e feminina. Ao permi‑

tir que a alma rodeie a nossa experiência, podemos abraçar 
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a nossa vida como uma série de momentos que oferecem 

oportunidades espetaculares para crescer, aprender e para 

ser a mudança que faz evoluir a consciência do Universo.

EXERCÍCIOS DA CENTELHA DIVINA 

Ao iniciar o percurso até à sua alma, talvez viva momentos 

dignos de serem documentados, por isso, sugiro que crie 

um diário. Eu sou grande fã de escrever à mão. Transporta 

consigo a energia da nossa alma. Aqui ficam algumas per‑

guntas para refletir no seu diário à medida que pondera 

sobre as ideias deste capítulo. Tome o tempo que precisar 

com cada pergunta.

•  O que percebeu sobre o seu eu finito?

•  O que aprendeu sobre o seu eu infinito?

•  Que ilusões finitas requerem a sua atenção?

•  Que verdade infinita mais personifica?

•  Que lei universal mais precisa de incorporar?

•  De que lei universal é que o mundo precisa mais?

Quando muitas coisas do nosso mundo parecem fugir 

ao nosso controlo, talvez se pergunte o que poderia fazer 

para melhorar a situação. A boa notícia é: o leitor. Tem todo 

o potencial para contribuir profundamente para o modo 

como evoluímos. Para embarcarmos no caminho invisível 

da alma temos de ter a audácia de saber que a nossa alma 

individual é poderosa e potente. Este caminho tem início 

com a decisão de começar, e esse momento é agora.
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