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11

PREFÁCIO

Lee Harris e os seus guias, os Zês, falam para uma nova gera‑
ção de pesquisadores espirituais — aqueles que sabem que 

lhes contaram meias ‑verdades e querem descobrir significado 
e profundidade nas suas vidas. A Energia Fala é uma resposta a 
essa necessidade.

Estamos a viver num tempo em que o espírito se anda a apro‑
ximar da nossa consciência espiritual, o que é, simultaneamente, 
uma parte bonita e desconcertante da nossa evolução. Ao come‑
çarmos a sentir um leque mais vasto de emoções, essa informação 
pode colidir com os objetivos que andam a ser efetivados pelos 
nossos pensamentos. A Energia Fala serve de guia para que come‑
cemos a conetar ‑nos profundamente com esses sentimentos.

Na sua vida de jovem, como acontece com muita gente das 
gerações mais novas, os sentimentos do Lee antagonizaram os 
seus pensamentos. Isto pode criar uma espécie de dissonância 
cognitiva, fazendo com que as pessoas duvidem de si mesmas. 
Esta confusão dominou os primeiros anos do Lee, com a eterna 
pergunta: «Quais são verdadeiros, os meus pensamentos ou os 
meus sentimentos?» Foi ‑lhe facultada a intervenção divina, para 
começar a responder a essa pergunta, e neste livro partilha essa 
viagem com o leitor. Para os demais, agora é uma ocasião per‑
feita para fazermos essa pergunta e «escutarmos» as respostas.

À medida que a humanidade avança, rumo a esse estado de 
sentimentos mais fluido, começamos a aperceber ‑nos de que 
estamos a aproximar ‑nos da nossa verdadeira natureza. Por 
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muito que tentemos reprimir esses sentimentos, eles parecem 
estar estranhamente certos quanto àquilo que nos estão a mos‑
trar. Porquê? Porque esses sentimentos mais elevados estão a 
ser transmitidos pela nossa Mente Superior. O que não é ver‑
dade quanto às nossas emoções da mente inferior, que são sub‑
conscientemente programadas para nos informarem acerca do 
mundo que nos rodeia. A Energia Fala mostra ‑nos que, se igno‑
rarmos qualquer deles, pagaremos por isso.

A nossa bagagem emocional está a dar ‑nos um vislumbre de 
tudo aquilo que se passou antes deste momento, e que está tudo 
registado no nosso campo energético chamado aura. Encontramos 
um certo odor, um cenário, uma pessoa, uma comida ou uma ati‑
vidade e reagimos visceralmente — o que é resultado de uma ex‑
periência anterior que ficou gravada no nosso subconsciente e isto 
serve de sistema de orientação, avisando ‑nos para que nos afas‑
temos de algo que nos provocou dor, confusão ou perda, noutro 
tempo do nosso passado profundo. Por outro lado, esse mesmís‑
simo estímulo pode fazer com que fujamos de uma oportunidade 
porque tivemos uma experiência desagradável no passado. No en‑
tanto, quanto mais sondamos os nossos sentimentos superiores, 
mais começamos a distinguir a diferença entre a providência mais 
sublime desses sentimentos e as exigências mais densas das emo‑
ções. Isso ajuda ‑nos a decidir sabiamente quando chega a hora de 
atacarmos ou de fugirmos. Em última instância, a escolha é nossa.

Em A Energia Fala existe uma grande ênfase na escolha, desde 
a eleição dos nossos pais antes do nascimento no planeta que 
elegemos até ao nosso grupo de apoio circundante. Isto inclui 
as esferas invisíveis de seres que estão aqui para nos ajudarem a 
alcançarmos os objetivos ou as lições desejados pelas nossas almas 
durante um dado período de vida. As mensagens deste livro con‑
têm a sabedoria dos guias do Lee, que não só o ajudaram a suplan‑
tar os momentos desafiadores da sua vida como têm trabalhado 
através dele para auxiliarem toda a humanidade. O Lee concordou 
com essa combinação, o que é explicado neste livro.
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Na minha vida também eu escuto guias, mesmo quando 
as mensagens não são agradáveis. Uma crónica de algumas 
dessas mensagens e acontecimentos é narrada no meu livro 
Accidentally on Purpose: Tripping through Life with Regina1. Essas 
sábias mensagens de esferas do além desafiam as nossas crenças 
e os nossos paradigmas vigentes e, todavia, são validadas como 
boas quando as escutamos. Caso contrário, limitar ‑nos ‑íamos a 
contar ‑nos histórias que gostamos de ouvir, para reforçarmos  
a nossa realidade atual. Como o Lee diz neste livro, os guias não 
têm qualquer problema em dizer ‑nos que estamos completa‑
mente errados, caso tenham de fazê ‑lo! 

Para o Lee, algumas dessas mensagens abordam a questão 
do masculino e do feminino, bem como a sexualidade. Os Zês 
falam, diretamente, com esses aspetos delicados e poderosos da 
nossa natureza humana e há uma mensagem que passa com 
muita clareza neste livro: chegou o tempo do feminino.

Porquê o feminino?
O feminino é o aspeto criativo do nosso verdadeiro eu — de 

todos nós, tanto homens como mulheres. A criatividade nasce 
da nossa capacidade para escutarmos a Mente Superior e os nos‑
sos guias. A nossa Mente Superior e os nossos guias estão cons‑
tantemente presentes, sussurrando o desejo da alma para dentro 
dos nossos corações e convidando ‑o a expressar ‑se. Na verdade, 
os Zês insistem em que, quando ignoramos esses impulsos cria‑
tivos, podemos reduzir a qualidade das nossas vidas, até chegar‑
mos ao ponto da depressão. Esse é o reflexo de um espírito que 
definha, de uma alma que não está a ser ouvida.

Dado que o feminino é recetivo à natureza, tem uma maior 
capacidade de escutar a voz superior que nos segreda, perma‑
nentemente, as suas orientações. Isto também nos coloca num 
contacto mais próximo com as nossas emoções. A Energia Fala 
insiste em que, enquanto não escutarmos todas essas emoções, 

1 Acidentalmente de Propósito: Viajando pela Vida com Regina, em tradução livre. [N. T.] 

miolo_A Energia Fala_v4_AF.indd   13 31/08/19   13:41



L E E  H A R R I S

14

tendo ‑lhes respeito, não conseguiremos desbloquear os trilhos 
que conduzem à nossa expressão criativa integral na Terra —  
e esse potencial é vasto!

No lado desafiador do feminino, a competição entre as mulhe‑
res continua a atrasar o progresso da consciência entre nós. 
Emergindo dos tempos mais escuros do patriarcado, quando as 
mulheres sentiam uma necessidade de competirem pela mera 
sobrevivência, os antigos padrões tardam a desaparecer. Os Zês 
falam acerca da necessidade de as mulheres começarem a rela‑
xar, entrando na nossa própria voz capacitada, que é impulsio‑
nada pelo dinamismo do masculino. Enquanto não dominarmos 
isso permaneceremos presos a reações subconscientes provoca‑
das pelas nossas circunstâncias passadas. 

É responsabilidade do homem novo honrar e expressar as 
suas emoções e os seus sentimentos, de modo a revelar o seu 
génio. É responsabilidade da mulher nova exprimir a sua ver‑
dade de um modo poderoso, por forma a revelar o seu génio.  
O encontro destes dois cria mundos de novas possibilidades para 
enfrentar os desafios da vida na Terra. Que belo avanço relativa‑
mente ao ponto em que nos encontramos agora…!

O Lee e os Zês insistem em que a espécie humana é rica e 
complexa, como resultado direto de ter emoções e sentimentos 
tão fortes. É deles que provêm os nossos dons, os nossos talen‑
tos e o nosso verdadeiro poder. A Energia Fala pormenoriza o 
que é esse poder — uma capacidade para escutarmos a nossa 
verdade superior e escolhermos, ativamente, vivermos dentro 
dela. Esta é a grande promessa deste tempo: que cada um de nós 
viva dentro do seu génio divino, dedicando ‑se, no sentido mais 
profundo, às suas emoções, à sua mente e ao seu espírito. Este 
livro serve de porta para a definição do que esse trajeto exige de 
cada um e de todos nós. Convido ‑vos a desfrutarem a viagem!

REGINA MEREDITH, Jornalista e apresentadora  

do programa Open Minds, da Gaia TV (www.ReginaMeredith.com)
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INTRODUÇÃO

QUAN DO O DESTINO CHAMA

No ano 2000, quando tinha 33 anos, a minha vida mudou 
para sempre.

Certa manhã viajava no metropolitano de Londres, a cami‑
nho do meu emprego de angariação de fundos. Estava a exami‑
nar minuciosamente os meus pensamentos, como fazia todas 
as manhãs. Como acontecia muitas vezes, apercebi ‑me de que, 
nesse dia, os meus pensamentos eram difíceis. Nessa altura,  
o meu modo de proceder habitual era inventariar as coisas com 
que não estava contente e que achava que não estavam a correr 
lá muito bem, redobrando a convicção de que não era suficiente‑
mente bom. Anos de tortura íntima, enquanto adolescente, con‑
tinuavam presentes, atormentando o meu diálogo interior com 
dúvidas sobre mim mesmo, autoavaliações e culpas próprias.

Estava a pensar acerca de um conflito que então andava a ter 
no meu relacionamento — ainda tenso devido à noite anterior 
e certo da minha posição —, quando uma voz me fez parar de 
repente.

— Essa perspetiva é interessante, mas estás errado — disse 
a voz.

Não se tratava de uma voz que eu já tivesse ouvido, e não 
vinha de mim. Se tivesse de descrevê ‑la em termos práticos, 
era como se a voz viesse de cerca de 25 centímetros acima da 
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minha cabeça, para a esquerda. Era amável mas firme e imedia‑
tamente desviou a minha atenção do diálogo interior negativo 
que estava a ter lugar dentro de mim. 

Tudo isso constituiu um choque. Eu não estivera a rezar, 
a meditar ou a fazer um exercício de afirmação. Não estava a 
pedir orientação. Estava, apenas, a tratar das minhas coisas, tor‑
turando o cérebro relativamente ao que não andava a correr bem 
na minha vida. 

Perguntei àquela presença muito assertiva se ela tinha um 
nome. A resposta surpreendeu ‑me ainda mais.

— Na verdade, nós não temos nomes mas sabemos que os 
nomes vos são úteis. Sou o Zachary, o principal porta ‑voz da tua 
equipa de guias. Somos 88 entidades, mas depois tornamo ‑nos 
mais ao aproximarmo ‑nos da origem.

Esta foi a minha apresentação formal aos Zês, como passei a 
tratá ‑los.

Durante os primeiros anos, depois deste primeiro encontro 
às cegas com o espírito, identificaram ‑se mais dois guias —  
a Zapharia e a Ziadora —, constituindo um trio de porta ‑vozes. 
Ao contrário do Zachary, foi ‑me explicado que a Zapharia e a 
Ziadora possuíam mais energia feminina. Os três revezar ‑se‑
‑iam a falar, dependendo do assunto em questão, equilibrando 
as energias e as perspetivas masculina e feminina. 

Ao chegarmos a 2013, os Zês tinham ‑me dito que já não era 
necessário comunicarem desse modo diferenciado. Disseram 
que, conquanto tivesse sido útil separar o feminino do masculino 
nos primeiros anos, para as pessoas que estavam a encontrar o 
meu trabalho pela primeira vez, uma voz integrada tornara ‑se 
agora mais útil e relevante. 

A chegada dos Zês, muito embora a um certo nível tivesse 
sido bastante inesperada, fora precedida por vários anos de 
busca espiritual. Enquanto adolescente, procurava respostas 
para a minha dor emocional e alívio para um mundo em que, 
frequentemente, me sentia um estranho. Como muitas pessoas 
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que se identificam com ser ‑se sensível, empático ou espiritual, 
na maior parte do tempo sentia ‑me como um forasteiro.

Agora compreendo que todos nós, num ou noutro momento, 
nos sentimos forasteiros. Quando estamos a passar por gran‑
des mudanças, ou por perdas profundas, pode haver uma crise 
de identidade. Perdemos um emprego, um lar ou um relaciona‑
mento, passamos por uma doença ou por outra noite negra da 
alma, e, subitamente, podemos sentir ‑nos estranhos, como se 
não nos conhecêssemos. 

Os Zês, como descobrirão neste livro, são inabaláveis na sua 
mensagem de que nós, enquanto seres humanos, nunca esta‑
mos verdadeiramente sós e, na realidade, nunca somos forastei‑
ros. Cada um de nós é uma parte insubstituível de algo maior do 
que conseguimos imaginar. Existe um propósito profundo em 
cada uma das nossas vidas, ainda que tenhamos perdido o fio  
a essa verdade. 

Eu sei, em primeira mão, o que é sentir um conflito profundo 
quanto às minhas emoções, a mim próprio e à vida, que foi como, 
inicialmente, teve lugar aquela manhã auspiciosa no metro. 

Enquanto criança vivi numa verdadeira dicotomia. Embora esti‑
vesse apaixonadamente envolvido no teatro, desde os 9 anos até 
aos 19, no que tocava a emoções e sentimentos estava sufocado. 
Era um miúdo criativo e altamente sensível. Contudo, era ‑me 
difícil expressar emoções ou estar com pessoas que não fossem 
capazes de se expressar emocionalmente. E a razão pela qual isso 
era importante para mim é porque eu era, na realidade, muito 
emotivo. Mas, em vez de ver isso simplesmente como quem eu 
era, com um nadinha de neutralidade, via ‑o como um problema 
mesmo muito grande. Estava absolutamente convencido de que 
ser tão emotivo era um enorme problema para mim e para os 
outros à minha volta. 
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Por exemplo: ficava transtornado com coisas como o dia de 
campo na minha escola. Era um miúdo com excesso de peso, 
ficando em pânico face à ideia de ter de competir em corridas 
e outras atividades competitivas. De antemão, isso causava ‑me 
ansiedade durante dias. Implorava aos meus pais que escreves‑
sem uma autorização para me livrar de todo aquele pesadelo. 
Claro que eles não o faziam e tinham razão. Compreendiam que 
eu precisava de aprender a fazer aquelas coisas. Mas eu sentia‑
‑me muito humilhado. 

Embora tenha sido criado numa família carinhosa e normal, 
enquanto criança sentia muita vergonha e então associava ‑a, 
quase por completo, ao meu peso. Desenvolvi um vício por 
comida, ingerindo demasiadas comidas açucaradas, numa ten‑
tativa de me reconfortar. Sabemos que somos capazes de ter um 
problema quando os nossos pais nos levam à Weight Watchers2 

com a madura idade de 10 anos!
Ter excesso de peso tão novo era bastante doloroso e, na rea‑

lidade, deixou ‑me uma marca. Os outros miúdos agrediam ‑me 
verbalmente, com regularidade, por causa do meu tamanho. Por 
sorte, nunca fui agredido fisicamente, mas lembro ‑me de certos 
miúdos e de adultos que olhavam para mim com o que eu sentia 
ser repugnância. Enquanto rapaz era bom a interpretar a energia 
à minha volta. Talvez não estivesse a interpretar corretamente 
todas as situações, mas reparava nas mudanças subtis das pes‑
soas. Reparava se alguém me olhava de cima a baixo, formando 
uma opinião acerca de mim em virtude do meu aspeto, às vezes 
pondo ‑me de parte. 

Cada um desses momentos enterrava ‑se, profundamente, na 
minha psique e embora, na minha mente, atribuísse esta culpa 
esmagadora à aparência do meu corpo, a verdade é que a ferida 
era muito maior do que isso. 

2 Empresa internacional, fundada em 1963, vocacionada para promover a perda de peso 
e alcançar a boa forma física. [N. T.]
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Eu identifiquei ‑me como sendo homossexual muito cedo. 
Aperceber ‑me de que me sentia atraído pelo mesmo sexo e não 
pelo sexo oposto pareceu ‑me um pesadelo. Lembro ‑me de um 
período, entre os 11 e os 12 anos, em que todas as noites, durante 
meses, rezava secretamente para que me tirassem a minha 
homossexualidade — na esperança de acordar e, por um milagre 
qualquer, ser uma pessoa capaz de se ajustar ao resto da socie‑
dade. 

Nessa data eu não conhecia pessoas homossexuais e, certa‑
mente, não tínhamos consciência dos direitos LGBTQ3, do modo 
como eles existem agora. Hoje, os adolescentes estão a crescer 
num mundo que é mais tolerante com ser ‑se homossexual ou 
transgénero. Mas, em finais dos anos 80, muita gente ainda 
temia e gozava com as pessoas homossexuais. 

Havia uma telenovela muito popular no Reino Unido, cha‑
mada EastEnders, que passava na BBC, a partir de meados dos 
anos 80. Quando tinha cerca de 11 anos, um beijo homossexual 
num dos episódios causou um grande furor. Nos meus pensa‑
mentos, muito embrionários e em formação, a controvérsia em 
torno disso solidificou a crença de que aquilo que eu estava a 
sentir era errado. Na minha jovem psique, isso, inevitavelmente, 
traduziu ‑se na convicção de que quem eu era, na essência, estava 
errado.

Felizmente, o poder da televisão pode servir em ambas as 
direções.

Lembro ‑me de ver The Oprah Winfrey Show, pela primeira 
vez, quando tinha 16 anos. Isto foi no início, antes de a Oprah 
começar a levar autores de autoajuda e mestres espirituais ao 
programa. Ela levava lá, sobretudo, pessoas comuns para falarem 

3 Lésbicas, gays, bissexuais, travestis (transexuais ou transgéneros) e queer (os que ques‑
tionam a sua sexualidade). [N. T.]
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acerca das suas dificuldades e de como as suplantavam. O que 
talvez fosse mais significativo era que falavam acerca do modo 
como se sentiam. Eu nunca na minha vida vira uma tal honesti‑
dade emocional. Fiquei imensamente viciado e aquele programa 
tornou ‑se o meu oxigénio diário. Era tão libertador ouvir pes‑
soas falarem honestamente acerca das suas circunstâncias e das 
suas emoções… — não apenas as coisas boas mas também as 
complicadas. 

Assistir ao programa da Oprah ajudou a ver ‑me e a com‑
preender ‑me de um novo ponto de vista, porque ele mostrava 
pessoas verdadeiras e multifacetadas que sentiam os seus senti‑
mentos, pessoas que, às vezes, choravam e descobriam maneiras 
de saírem da sua dor. Era um fórum que convidava e acolhia 
a autenticidade, em vez de se contentar com máscaras de cor‑
tesia e aceitabilidade. Isto é capaz de ter sido particularmente 
comovente para mim porque estava a crescer em Inglaterra, há 
30 anos, quando a repressão e a proibição estavam mais enraiza‑
das na nossa cultura do que acontece hoje.

A minha libertação continuou à medida que comecei a contar 
a amigos íntimos que era homossexual. Eles não se importaram 
de todo com isso. Uma vez mais, senti que podia respirar. Essa 
altura em que me assumi foi quando comecei a libertar tanto o 
meu corpo como a minha voz e comecei a perder peso. Tinha 
então 1,72 m, uma estatura menor do que agora, e pesava 98 kg. 
No decurso dos dois anos seguintes cresci até ficar com 1,80 m  
e também perdi mais de 27 kg.

O teatro continuava a ser uma parte central da minha vida, nesta 
mesma época. Dado que me estava a debater para me expri‑
mir enquanto pessoa, expressar ‑me cabalmente como outrem 
era muito libertador. O trabalho no teatro pode ser profunda‑
mente revelador, como um ato xamânico de transformação. Por 
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exemplo: se interpretarmos uma pessoa reprimida aprendemos 
alguma coisa acerca da parte reprimida de nós mesmos que tra‑
zemos à tona para nos conetarmos com esse papel. Se represen‑
tarmos uma pessoa carismática, inevitavelmente, descobrimos 
aspetos da nossa própria luz interior, de modo a expressarmos 
essa personagem. 

Ouvi dizer a algumas pessoas que nunca representaram no 
palco que acham que os atores o fazem por causa dos aplau‑
sos que recebem, mas, na verdade, essa é a parte mais aborre‑
cida. Eu sempre achei os aplausos desconfortáveis porque para 
recebê ‑los temos de entrar em palco como nós mesmos. Era‑
‑me muito mais fácil ser outra pessoa, numa história diferente. 
Não existem modificações quando representamos o papel de 
outra pessoa. Não temos de preocupar ‑nos com o modo como 
essa personagem anda a ser percecionada na vida quotidiana. 
Tudo é permitido porque faz parte do guião. Eu adorava o modo 
como a representação conseguia libertar ‑me dos conflitos que 
existiam na minha própria vida. 

Representar também me oferecia uma noção do meu valor, 
porque eu estava a valorizar os outros através de uma aptidão 
que tinha. Adorava isso. Quando cheguei ao conservatório, 
com 19 anos, já participara em 50 produções teatrais. Portanto, 
quando me licenciei com as melhores notas da turma e, depois, 
um ano mais tarde, desisti de representar isso constituiu um 
grande choque para a minha família. 

— Não vou continuar a fazê ‑lo — declarei.
Compreensivelmente, eles não conseguiam meter aquilo 

na cabeça. Mas o que se passava era que eu estava a começar a 
ter mais escoamento para a expressão da minha vida. Estava a 
começar a descobrir quem era e já não me apoiava na muleta do 
teatro. Foi um processo lento, mas estava a descobrir que nada 
havia de errado comigo. Podia ser quem efetivamente era no 
mundo. 
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O teatro não era a minha única área de interesse durante a ado‑
lescência. A minha curiosidade acerca da metafísica e da espiri‑
tualidade estava sempre a aumentar. Uma das ferramentas pelas 
quais me senti atraído foram as cartas de tarot. Desde a primeira 
vez em que descobri o tarot, lembro ‑me de adorá ‑lo completa‑
mente. Ia receber uma leitura e todo o meu corpo se sentia vivo. 
Creio que algumas pessoas abordam o tarot ou outros tipos de 
leituras intuitivas apenas como uma tranquilização face a um 
presente desconfortável. Consigo entender isso. Se não estamos 
confortáveis na nossa vida e ouvimos algumas coisas boas acerca 
do nosso futuro, relaxamos e há um poder que isso confere às 
pessoas. Mas, para mim, na verdade, aquilo era mais do que ape‑
nas isso. Havia algo misterioso em todo o processo que eu ado‑
rava, e só mais tarde descobri o que era esse «algo». 

Quando tinha cerca de 19 anos, um bom amigo ofereceu‑
‑me um baralho de tarot. Nunca aprendi a ler as cartas formal‑
mente, mas de vez em quando brincava com os amigos, de uma 
maneira improvisada. Pousava algumas cartas e via o que me 
ocorria. Aos 22 anos já tinha feito isto uma mão ‑cheia de vezes, 
e o estranho era que, em todas elas, os meus amigos reparavam 
na exatidão e no poder das informações que recebiam. Portanto, 
muito embora, nessa época, não pensasse nas minhas leituras 
como «verdadeiras», elas estavam, na realidade, a ajudar as 
pessoas. 

Isso era um sinal das coisas que, em breve, sucederiam. Foi o 
início do destino que me chamava. 

Um mês antes de os Zês começarem a comunicar comigo e 
através de mim, teve lugar uma outra estreia mística. Eu tinha 
acabado de me mudar para Londres, para trabalhar, e a minha 
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querida amiga e alma gémea, Nina, veio visitar ‑me. A Nina e eu 
partilhávamos um profundo interesse por todas as coisas que 
fossem metafísicas e esotéricas, pelo que fiquei intrigado quando 
ela me disse que, recentemente, começara a fazer radiestesia. 

— Radiestesia, o que é isso? Nunca ouvi falar em tal coisa — 
confessei.

— Deixa ‑me mostrar ‑te — disse a Nina, excitadamente, 
enquanto metia a mão na mala. 

Tirou de lá um pequeno cristal de quartzo montado numa 
corrente.

Pondo ‑se à minha frente, a Nina segurou a corrente entre o 
polegar e o dedo indicador, com o cristal a pender, imóvel, na 
ponta. 

— Primeiro segura ‑se no pêndulo assim — disse ela. — E de‑
pois faz ‑se uma pergunta. O cristal começará a girar para nos dar 
a resposta. Se girar no sentido dos ponteiros do relógio, a resposta 
é sim; se girar no sentido contrário, a resposta é não.

A Nina fez uma demonstração com uma pergunta sua e o 
pêndulo começou a girar, dando ‑lhe uma resposta com rapidez. 
Eu achava, absolutamente, que ela estava a fingir. Ela tinha a 
mão completamente quieta, mas o pêndulo estava a girar a alta 
velocidade. Perguntei ‑me como raio é que ela fazia aquele truque 
de magia diante dos meus olhos, dado que era impossível aquilo 
ser verdade. Eu confiaria a minha vida à Nina, mas quando ela 
estava à minha frente, com um cristal a girar numa corrente,  
o meu cético interior apareceu em toda a sua glória. 

Mas, então, a Nina entregou ‑me o pêndulo.
Revirando os olhos às escondidas, imobilizei a corrente e fiz 

a minha pergunta. Numa questão de segundos — pasme ‑se —  
o pêndulo começou, de facto, a girar completamente por si pró‑
prio. A princípio, lentamente. E depois violentamente. Fiquei 
espantado!… 

Passada uma semana estava a usá ‑lo todos os dias e tinha‑
‑me tornado crente. Em breve passei a saber, dentro de mim,  
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se a resposta era sim ou não, mesmo antes de o cristal começar a 
girar. Também comecei a receber respostas de mais do que, sim‑
plesmente, sim ou não. Usando o pêndulo como via de acesso, 
comecei a receber mensagens intuitivas quando fazia as minhas 
perguntas. Agora consigo olhar para trás e ver como é que aquela 
prática do pêndulo estava a abrir a minha mente intuitiva. 

Mais ou menos nessa mesma época comprei um livro cha‑
mado How to Connect with Your Spiritual Guide4. Não me consigo 
recordar de quem era o autor e desde então não consegui encon‑
trar um exemplar, mas o título era esse — e, verdade seja dita, 
na realidade nunca cheguei a lê ‑lo. Andava a reparar em como 
certos títulos de livros, na área onde vivemos ou nas imediações, 
podem funcionar como afirmações de desejos. Por exemplo:  
se tivermos problemas de dinheiro nas nossas vidas e comprar‑
mos (mas não lermos) um livro chamado Como Amar o Dinheiro, 
o simples facto de o termos no nosso ambiente exerce um poder 
muito próprio. Isso pode ter um efeito energético na sua vida. 
De acordo com esse princípio, eu desfrutei da presença ao pé 
de mim do livro acerca dos guias espirituais, mas, na verdade, 
nunca achei que viesse a contactar com os meus. Não tinha 
sequer, de todo, a certeza de ter quaisquer guias espirituais. 

Então surgiu aquela manhã no metro de Londres.

Sem me aperceber disso, andava gradualmente a abrir um 
campo de comunicação com o mundo invisível, e um fenómeno 
que eu nunca imaginara que fosse possível para mim andava  
a ganhar ímpeto. 

Naquele dia fatídico, depois de os Zês terem interrompido a 
minha conversa negativa com os meus botões, dizendo ‑me que 

4 Obra de Liza M. Wiemer (Londres, Thorsons, 1997). Como Conetar ‑se com o Seu Guia 
Espiritual, em tradução livre. [N. T.]
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eu estava errado acerca daquilo que achava que estava a aconte‑
cer no meu relacionamento, a conversa continuou. 

— Isto é a minha própria cabeça? — perguntei.
— Não. Nós somos os teus guias e estamos, de facto, a falar 

contigo.
— Nunca vos ouvi antes. Porquê agora?
— Há muito tempo que andamos a falar contigo, mas não 

estavas pronto para ouvir as nossas palavras. E hoje estás.
— Serei esquizofrénico? Serão estas, somente, vozes dentro 

da minha cabeça?
— Pensa assim, se o desejares, mas não, não é isso que se 

está a passar. Se trabalhares connosco durante alguns meses,  
e se nos fizeres perguntas e vires como as respostas se ajustam a 
ti, verás que podemos oferecer ‑te ajuda.

Quando o comboio chegou à minha estação e parou, a con‑
versa também já tinha terminado — e eu não me sentia, de todo, 
alarmado com ela. As pessoas perguntam muitas vezes «Foi estra‑

nho?» A coisa mais estranha é que, logo desde o início, não foi 
estranho. Não me interpretem mal. A sensação é, de facto, dife‑
rente. Mas, agora, faz ‑me sentido que quando o «canalizador»5 e 
o seu guia, ou guias, se alinham isso não deva parecer estranho. 
Algumas pessoas imaginam que a canalização é uma experiên‑
cia fora do corpo, mas para muitos canalizadores que conheço, 
incluindo eu próprio, é uma experiência excecionalmente corpo‑

rizada. Se eu canalizo para uma audiência, por exemplo, ou se os 
Zês passam por mim para falarem com alguém numa sessão pri‑
vada, então sim, isso tem um impacto maior no meu corpo do que 
quando o faço para mim próprio. O meu corpo fica mais quente e 
às vezes posso ficar mais cansado, se o fizer durante muito tempo. 

Aceitei a oferta dos Zês e comecei a anotar perguntas para que 
eles respondessem. Foram uns meses fascinantes. Uma coisa 

5 A palavra, comummente empregue neste tipo de literatura, tem aqui o seu sentido 
primordial: aquele que canaliza algo. [N.T.]
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que me impressionou deveras foi o facto de os guias nunca me 
terem afagado o ego com as suas mensagens. Davam ‑me infor‑
mações úteis e encorajadoras, mas também me diziam se eu 
estivesse equivocado acerca de alguma coisa.

Por exemplo:
— Não, isso não é um problema do teu namorado. É um pro‑

blema teu. E explicamos ‑te porquê. Estás a debater ‑te com a tua 
necessidade de teres razão. E, se te libertares disso verás a sensa‑
tez do que o teu namorado está a dizer ‑te.

Eu escrevia isto numa folha e afastava ‑me, e no dia seguinte 
voltava a ela e reabsorvia tudo. O que me transformava. 

Durante meses fiz isto só para mim. Mas, a dado momento 
partilhei este processo com alguns amigos que tinham uma 
inclinação espiritual, fazendo sessões para eles com os Zês e às 
vezes falando intuitivamente, em vez de canalizar. Inicialmente 
era algo que mantinha muito confidencial. Não contei à minha 
família — só os meus amigos com maior abertura sabiam disso 
— porque era algo que eu tinha consciência de que podia ser 
percecionado como estranho ou bizarro, e desejava evitar que 
me vissem desse modo. Quando se foi o miúdo gordo e, depois,  
a pessoa que se assumiu aos seus amigos e à família como 
homossexual, não se deseja, necessariamente, assumir que tam‑
bém se é canalizador. 

Mas, para mim, a verdade acerca do modo como os Zês anda‑
vam a tocar as vidas das pessoas era maior do que os meus pró‑
prios medos pessoais. 

Eles eram úteis.
Eram afetuosos. 
E, a mim, faziam ‑me sentir em casa.

Em 2000, pouco depois de ter começado a canalizar, fiz uma via‑
gem memorável a Glastonbury, para o grande festival de música 

miolo_A Energia Fala_v4_AF.indd   26 31/08/19   13:41



A  E N E R G I A  FA L A

27

que aí tem lugar todos os anos. A empresa para a qual trabalhava 
estava a angariar fundos para a Greenpeace, entre outras enti‑
dades filantrópicas, e a Greenpeace levou 40 de nós ao festival.  
Era um grupo espantoso — ativistas sociais e ambientais, artis‑
tas e outras pessoas progressistas que faziam coisas verdadeira‑
mente interessantes. Durante parte do dia angariávamos fundos 
e depois desfrutávamos a música e as festividades durante o 
resto do tempo.

Nesse fim de semana ofereci ‑me para fazer uma espécie de 
leitura da palma da mão ao meu amigo Niall. Tal como as car‑
tas de tarot, as linhas da mão eram algo de que eu nada sabia. 
Limitei ‑me a pegar ‑lhe na mão, a segurá ‑la na minha durante 
uns momentos e, depois, dei ‑lhe as informações que me chega‑
vam intuitivamente. 

— Como é que sabes isso tudo? — perguntou ele, com incre‑
dulidade. — Como é que sabias acerca da minha família e do 
meu passado?

Foi uma experiência forte. E a notícia de que eu conseguia 
fazer aquilo espalhou ‑se rapidamente pela empresa. Aos poucos 
estava a começar a aperceber ‑me de que, para lá da minha apti‑
dão para canalizar os Zês, a minha capacidade para ler a ener‑
gia de uma pessoa, de uma situação ou de um lugar estava a 
aumentar. 

Já canalizava havia cerca de um ano quando comecei a frequen‑
tar seminários de desenvolvimento e cura pessoal com alguma 
regularidade. Um de que me lembro vividamente foi o Psycho‑
logy of Vision6, conduzido pelo Chuck e pela Lency Spezzano. 

Havia cerca de 250 pessoas na sala, nesse dia em particular,  
e o Chuck colocou as seguintes questões:

6 Psicologia da Visão, em tradução livre. [N. T.]
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— E se Deus soubesse melhor como fazer uso de si e você 
abdicasse dos seus planos? E se se limitasse a dizer «Deus, usa‑
‑me» e tivesse confiança em que, independentemente do que lhe 
acontecesse depois, seria o correto para a sua vida? 

Depois, disse ‑nos:
— Quem estiver pronto para fazê ‑lo dê um passo em frente.
Lembro ‑me de que muita gente na sala não gostou daquela 

sugestão. Houve vários que não deram um passo em frente, 
obviamente relutantes em abdicarem dos seus planos. Por outro 
lado, muitos apressaram ‑se a avançar, claramente muito dispos‑
tos a abdicarem e a confiarem naquele percurso. Depois havia 
aqueles que estavam algures no meio. Eu gostava da ideia de dar 
um passo em frente, mas também tinha outras ideias em mente 
para a minha vida. 

Achava que me ia dedicar à música.
Uma das razões pelas quais abandonara a representação 

fora por ter descoberto a escrita de canções aos 21 anos, e isso 
foi «amor à primeira canção». Eu acabara de lançar o meu pri‑
meiro álbum, autofinanciado, e estava na esperança de que 
uma editora de discos lhe pegasse. Portanto, tinha bastante 
hesitação em dizer «Deus, usa ‑me», não fosse dar ‑se o caso de 
ele não me usar do modo como eu queria ser usado! Eu que‑
ria viajar pelo mundo, tocando música que contribuiria para a 
abertura das pessoas, dado que, para mim, a música fora uma 
grande salvação. Desde miúdo, ela fora o único lugar onde eu 
pudera, verdadeiramente, sentir as coisas. Para mim, a música 
triste não era triste. Era vivificadora, porque pegava na tristeza 
que pudesse estar a sentir e animava ‑a, movimentando ‑a ao 
longo do meu corpo, dando ‑lhe espaço para respirar. Eu queria 
prestar esse mesmo serviço aos outros, através da música que 
andava a escrever. 

Todavia, o que é irónico é que, de facto, disse:
— Está bem, Deus, usa ‑me.
E dei um passo em frente.
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Isto foi seis meses antes de ter começado a fazer leituras intui‑
tivas aos outros, além de canalizar. Mas só muitos anos mais tarde 
é que me apercebi da extensão total daquilo que mudou nesse dia, 
ao dar aquele passo. Sim, eu dera permissão a mim mesmo para 
me desviar do caminho que desejava na música. Mas passei os 
últimos 13 anos a viajar pelo mundo, ajudando pessoas a abrirem‑
‑se, orientando seminários em que essas aberturas podem acon‑
tecer dentro de um reservatório de segurança. Criei inúmeros 
registos áudio em que a minha voz ajuda as pessoas a abrirem ‑se 
a quem são. Portanto, muito embora o meu foco não seja ser can‑
tautor, os efeitos do meu trabalho são, exatamente, os mesmos 
que aqueles que eu esperava alcançar musicalmente. Continuo a 
adorar a música e a fazer música, mas as minhas aspirações de 
tê ‑la como carreira estão a ser plenamente concretizadas através 
do meu trabalho espiritual e de autoaperfeiçoamento. 

Concretizei o desejo que subjazia ao que andava a tentar 
manifestar enquanto músico. E basicamente tive essa carreira, 
só que de uma maneira diferente. É engraçado o modo como a 
vida funciona, não é? As nossas orações e as nossas intenções 
são atendidas — só que nem sempre da forma como achamos 
que devem ser. Por conseguinte, não surpreende que, quando 
estou a ensinar pessoas a manifestarem os seus sonhos, sugira 
sempre que elas compreendam o desejo por trás da forma. Por 
exemplo: você quer manifestar o dinheiro porque deseja mais 
liberdade na sua vida. Às vezes é mais poderoso escrever uma 
intenção que afirme «Eu desejo manifestar a liberdade finan‑
ceira» do que escrever «Desejo manifestar um milhão de dóla‑
res» — dado que nunca se sabe que trilhos inesperados pode  
a liberdade financeira percorrer para chegar à sua porta. 

Quando comecei a fazer leituras, em junho de 2004, por certo 
não fazia ideia de que estava a iniciar uma carreira totalmente 
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nova, que não só me traria grande satisfação como também 
pagaria as minhas contas. 

O momento que me escancarou a porta surgiu depois de fazer 
uma leitura para Anaiya Sophia, uma professora de yoga, xamã 
e boa amiga. Enquanto tomávamos café ajudei ‑a a ela e ao seu 
namorado, com um desafio com que se andavam a debater e, 
passado pouco tempo, ela regressou e disse:

— Uau, aquela informação transformou mesmo as coisas 
para nós. Muito obrigada. Devias fazer disto profissão. 

Tenho de admitir que achei que estava apenas a ser simpática.
Mas ela insistiu.
— Lee, tenho um boletim informativo com 300 pessoas ins‑

critas. Se escreveres um anúncio para as tuas sessões enviá ‑lo ‑ei 
a elas. 

Sinceramente não achava que alguém viesse a responder, 
o que foi parte da razão pela qual disse que sim. Não fazia a 
mínima ideia de que, no dia em que o boletim informativo da 
Anaiya foi enviado, receberia o meu primeiro cliente pagante. 

As sessões começaram modestamente, mas a notícia 
espalhou ‑se com rapidez. Ao cabo dos primeiros 60 dias reali‑
zara leituras para 60 pessoas de todo o mundo. Elas enviavam‑
‑me três perguntas por e ‑mail, que me levavam 75 a 90 minutos a 
responder por escrito. E, passado um ano de leituras por escrito, 
passei para o telefone e para o Skype. 

Desde a primeiríssima leitura fiquei muito comovido por 
alguém que eu não conhecia me confiar os seus pensamentos, 
sentimentos, desejos, os seus medos secretos e mais íntimos. 
Era um processo profundamente intimista. Nesses primeiros 
tempos, sempre que recebia as perguntas de alguém, apressava‑
‑me a escrever as respostas porque tinha uma enorme sensação 
de responsabilidade emocional para com eles. Muitas vezes, ler 
as suas perguntas fazia ‑me chorar. Abria o meu coração para 
que, desse modo, confiassem em mim, para que desabafassem 
comigo, para que me convidassem para os seus mundos íntimos. 
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Não contei à minha família que andava a fazer leituras 
durante cerca de 18 meses, até se tornar demasiadamente difícil 
escondê ‑lo, dado que estava prestes a tornar ‑se na minha voca‑
ção a tempo inteiro. Conforme veio a verificar ‑se, não tinha com 
o que me preocupar. A mulher do meu irmão, a Anna, recebeu 
uma daquelas leituras de tarot iniciais, antes de eu alguma vez 
fazer isto como profissão, e desde 2011 faz parte da minha equipa 
administrativa. O meu irmão tem sido sempre enormemente 
encorajador e muitas vezes emprestou as suas aptidões para 
o marketing e para os negócios, ao longo dos anos. E os meus 
pais e o resto da minha família estão sempre muito carinhosa‑
mente orgulhosos de mim, quando assistem aos meus eventos 
em Londres. Estou muito grato pelo seu apoio, em especial dado 
que a esfera da espiritualidade e do autoaperfeiçoamento não 
era, necessariamente, o seu mundo. 

Se o meu trabalho me ensinou alguma coisa foi que, indepen‑
dentemente da origem das pessoas e do dinheiro ou do sucesso 
que têm, toda a gente é humana; todos temos os mesmos medos, 
as mesmas esperanças, as mesmas preocupações e os mesmos 
sonhos. Cada um de nós tem alguma coisa na vida pela qual 
é desafiado — independentemente do que as coisas parecem, 
quando vistas de fora. Isso foi muitíssimo revelador para mim, 
nos primeiros tempos do meu trabalho. Agora, passados vários 
anos, tive muitos clientes que alcançaram o topo do sucesso 
para o exterior, em termos de riqueza, fama e realização. Por ter 
caminhado a seu lado durante alguns dos seus momentos mais 
difíceis, vi, em primeira mão, que ninguém — nenhum coração 
— está imune às adversidades da vida. Todos somos magoados. 
Todos sofremos, de vez em quando.

Fala ‑se muito acerca de como nós, enquanto seres huma‑
nos, estamos predispostos para o sofrimento. E na comunidade 
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espiritual vejo frequentemente pessoas a tentarem desfazer 
o seu próprio sofrimento, esperando (e rogando), simultanea‑
mente, que quando desaparecer seja para sempre. Uma das 
minhas paixões é apoiar pessoas que têm mais consciência dos 
seus problemas e dos seus pontos críticos, e descobrir novas 
maneiras de estar junto delas. Para que acabem com a guerra 
contra o seu sofrimento e, em vez disso, criem laços de amizade 
com ele. Para que se «moderem» face à sua presença. Para que 
permitam que uma mudança positiva e um amor regenerador 
ocupem cada vez mais espaço dentro de si, e que os «problemas» 
percam o seu poder.

Os benefícios que as pessoas obtêm do meu trabalho ao vivo 
e gravado são os mesmos que são disponibilizados nas páginas 
deste livro, e incluem:

•  Autoconsciencialização emocional;
•  Clareza e discernimento;
•  Impulso para diante (também conhecido como ficar 

desemperrado);
•  Empoderamento (autopermissão poderosa);
•  Autoconfiança e autossegurança;
•  Otimismo e entusiasmo;
•  Abertura da intuição e da empatia;
•  Conexão profunda com o espírito;
•  Bem ‑estar e alegria;
•  Transformação.

Os nossos campos energéticos são muito maiores do que as 
nossas mentes conscientes. E existe toda uma gama de cores e 
sentimentos em torno de cada um de nós, que as pessoas intui‑
tivas (e as pessoas que estão a abrir a sua intuição) conseguem 
detetar. Para mim, é aí que a magia do Universo verdadeiramente 
ocorre e aparece. Há muita coisa à nossa volta e dentro de nós que 
está para lá daquilo que conseguimos ver com os nossos olhos. 
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