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Introdução

A

prendi que não existe espiritualidade maior do que a nossa pró‑
pria humanidade iluminada. Quando despertas, as alegrias da
experiência humana são as dádivas mais fantásticas que nos fo‑
ram concedidas. Estou aqui para transmitir isso mesmo. A Alquimia
Interior conta a história dos ensinamentos maravilhosos da alquimia
taoista e a prática de um trabalho energético denominado qigong.
Neste livro aprenderá a ler e a desobstruir o seu campo energético,
a abrir‑se para a linguagem interior do seu corpo e a aceder ao seu sub‑
consciente. Tudo isto permitir‑lhe‑á ligar‑se e comunicar com a energia
original, que circula já em si permanentemente. É assim que transfor‑
ma em «ouro» o «chumbo» da sua vida quotidiana, por forma a ser
mais saudável, feliz e, em última análise, útil aos outros e ao planeta.
Sou a justaposição de muitas culturas e tradições e estou aqui para
manter o equilíbrio. Descobri o tai chi quando estava no programa de
preparação para o curso de medicina na universidade da Califórnia, em
Los Angeles. Desde então, aprendi kung‑fu e qigong e acabei por me tor‑
nar num monge taoista e médico de medicina oriental. Enquanto estava
no alto dos Himalaias, percebi que precisava de regressar ao mundo.
Agora sou um chefe de família, com mulher e filhos. Sou o fundador do
well.org, produzo filmes e tenho um negócio abrangente, o The Urban
Monk, que surgiu da minha insensatez — tentar fazer com que pes‑
soas trabalhadoras, urbanas e ocupadas experimentassem a poderosa
matéria‑prima alquímica que me ajudou. A menos que viva num mos‑
teiro, não dispõe de hora e meia para fazer yoga e de duas horas para
meditar a seguir, além de tempo para um banho de imersão com sais;
viver como um monge tradicional é um estilo de vida difícil, todavia pri‑
vilegiado, de renúncia ao mundo. O meu foco nos últimos 20 anos tem
sido transportar para a cidade o que aprendi na montanha.
7
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Ainda que tenha sido escrito antes do meu livro O Monge Urbano,
o conteúdo aqui apresentado baseia‑se e complementa os conceitos e
práticas presentes nesse título. O presente livro foi escrito quando era
mais «monge» e menos «urbano». Abrange os temas sérios que consti‑
tuem a base de toda a retórica espiritual a que assistimos. O meu obje‑
tivo é que este livro sirva como um texto introdutório que apresenta
os princípios alquímicos e o inspira a desenvolver uma prática pessoal
consistente. Neste livro ofereço‑lhe todas as ferramentas necessárias
para começar. Eliminei a rama para proporcionar um «mergulho pro‑
fundo» nos ensinamentos essenciais que foram sendo perdidos no que
está convencionado. Não podemos deitar fora o bebé juntamente com
a água do banho, e este livro é «o bebé».
A minha tarefa aqui é desmistificar grande parte desta informação e
enquadrá‑la na realidade. Escolhi estudar o Taoismo porque representa
o equilíbrio. Ensina‑nos a harmonizar todos os aspetos da nossa vida e
a trazer coesão aos aspetos material e espiritual. Acaba com a divisão
na nossa forma de pensar, permitindo que nos tornemos novamente
num todo.
Prometo‑lhe que, se praticar o que aprender neste livro, a sua vida
irá mudar de formas que nunca imaginou. Todavia, é preciso que algo
fique bem claro: não vou fazê‑lo por si. Não estou interessado em ser
um guru ou ser pregado numa cruz. O leitor é o único com a capacidade
de agir sobre o seu despertar. Estou a proporcionar‑lhe o apoio e os
instrumentos e o meu interesse é o seu crescimento e desenvolvimento
pessoais. Sei que estas técnicas funcionam, porque funcionaram para
mim e para muitos milhares antes de mim. Ajudaram‑me a despertar e
farão o mesmo por si, se as praticar.
Na primeira parte deste livro exponho a filosofia e o contexto neces‑
sários para alcançar uma compreensão básica da matriz energética do
corpo e da natureza dos desafios que enfrenta atualmente. Na segunda
parte forneço‑lhe técnicas e exercícios específicos que foram concebidos
para desobstruir o seu campo energético e despertá‑lo a si, o que inclui
indicações sobre alimentação, exercício físico, sono e mudanças básicas
no estilo de vida. Na terceira parte disponibilizo técnicas mais avança‑
das e apresento uma fórmula para as praticar, de modo a poder mudar
literalmente a sua vida em 100 dias. Encontra vídeos gratuitos para
dois dos exercícios em soundstrue.com/store/inner‑alchemy/bonus e
muitos outros recursos nos meus sites, well.org e theurbanmonk.com.
8
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Nesta parte do livro também exponho o conhecimento e as ferramentas
básicas de que precisa para desobstruir e refinar a sua energia e abordo o
trabalho mais profundo que alguma vez experimentei durante os meus
anos de formação. Esta informação é um direito seu inato; no fundo,
já conhece a maior parte. Estou aqui apenas para lho recordar e agarrar
na sua mão até que esteja pronto para brilhar como uma estrela.
Esforço‑me constantemente por ter equilíbrio na minha vida e o
meu alcance é bastante amplo — o que também se aplica ao meu estilo
de escrita. Por vezes irá deparar‑se com o monge; outras vezes com
o homem. Ambos são eu e ambos são importantes. Estou aqui para
humanizar este processo e torná‑lo alegre. Por vezes abordarei assun‑
tos que parecem muito longínquos e muito estranhos, mas não estou a
pedir‑lhe que acredite em tudo o que tenho para dizer — ainda. Aliás, vá
em frente e leia este livro como ficção, se preferir, e veja até onde a sua
mente o leva mais tarde. Na verdade, não espero que alguém acredite
em coisa alguma. Ponha em prática os princípios que aprender neste
livro, experimente os exercícios e veja por si próprio. Só o leitor pode ser
agente do seu próprio despertar, e a experiência do divino suplanta qual‑
quer crença em conceitos abstratos ensinados através de livros antigos.
Adicionalmente, acho importante indicar que neste livro ser‑lhe‑á
apresentada uma variedade de temas com origem em diversas tradi‑
ções. Embora seja principalmente professor taoista, também tenho for‑
mação em esoterismo ocidental, budismo, cabala, medicina, fitoterapia
e toda uma série de técnicas de autoajuda de várias escolas. Recorro
regularmente ao que acho útil para tornar o conteúdo mais acessível.
Se procura o trabalho de um purista taoista, talvez este livro não seja
para si. Acredito que estamos a viver uma época de experimentação
e que a era pós‑moderna conduziu‑nos à desconstrução das barreiras
culturais do passado. Não precisa de ser chinês para estudar kung‑fu e
sair‑se bem. Da mesma forma, não precisa de usar um turbante para
praticar yoga. Aliás, seja apenas você mesmo e desperte, por favor.
É perfeito tal como é…!
Está prestes a embarcar numa jornada. Ao longo do caminho apren‑
derá imensas coisas e descobrirá facetas de si próprio que estiveram
escondidas mesmo debaixo do seu nariz. Há muitas coisas pesadas
aqui, mas nada é mais pesado do que a sua própria sombra. O desafio
mais difícil que enfrentará neste processo é ser honesto consigo pró‑
prio e abrir‑se à realidade da sua situação. Este é o verdadeiro trabalho
9
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espiritual. Não é possível refinar chumbo sem agarrar nele e pesá‑lo.
Não é possível falar acerca de um conceito distante a não ser que o
tenha experimentado na sua própria pele. Ao longo deste livro passará
por diversos tópicos e aprenderá muito sobre si. Porque é que o deve
fazer? O que é que tem para si? Tudo! É o único a poder libertar‑se da
prisão das limitações que percebe em si. Existe paz, poder, liberdade,
dinheiro, amor e alegria ilimitados no final do túnel, depois de se ter
libertado das suas histórias e de ter despertado para o seu verdadeiro
potencial. Não há verdadeira escuridão quando regressa a casa de volta
a si próprio; não há escuridão a temer e o seu eu superior sabe isso.
Aceda à sua energia original e desperte para a aventura que a vida lhe
reserva.
Usufrua do livro e faça o trabalho — ficará feliz por tê‑lo feito!
Com a luz do amor,
Pedram Shojai
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1
A LIVRE CIRCULAÇÃO DE ENERGIA
Toda a energia que alguma vez existiu ou existirá está aqui e agora.
HERMES TRISMEGISTO, The Pattern on the Trestleboard

A

mente humana é infinita e, devido à vastidão da nossa compreen‑
são, a consciência de todos nós possui determinados pontos
cegos. Estes podem manifestar‑se no tom inconsciente que assu‑
mimos quando o nosso pai nos telefona ou talvez na pressa de fumar
um cigarro quando nos sentimos sobrecarregados. Talvez surjam sob a
forma do tom nervoso em que falamos quando somos colocados perante
uma situação desafiadora, ou talvez sejam o que nos permite atravessar
um dia inteiro de trabalho sem sabermos o que aconteceu, simples‑
mente funcionando em modo automático. A maioria de nós também
sabe o que é distrair‑se nas redes sociais, perdendo a noção das horas e
atrasando‑se para algo que é importante. Independentemente da situa‑
ção, todos já enfrentámos coisas que levantaram as suas feias cabeças
para fora do nosso subconsciente. Não nos sentimos completamente no
comando e conseguimos aperceber‑nos duma bateria poderosa de emo‑
ções e queixas acumuladas do passado a assombrar‑nos. Esta tornou‑se
a condição da maioria dos seres humanos em todos os dias da nossa
vida. Debatemo‑nos com o nosso diálogo interno e esforçamo‑nos da
melhor forma possível para chegarmos ao fim de cada dia e prosseguir‑
mos com a nossa vida. Não tem de ser assim.
Há uma forma de escaparmos deste ciclo vicioso e de nos libertar‑
mos das nossas amarras mental e espiritual. Baseia‑se no antigo sistema
13
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de alquimia taoista, concebido para desobstruir os campos energéticos
em nosso redor e trazer o equilíbrio de volta à nossa vida.
Esta alquimia é a prática que transforma o nosso «chumbo» em
«ouro». O processo de transformar o «chumbo» material da nossa expe‑
riência humana no «ouro» do despertar espiritual é a essência desta
antiga ciência da espiritualidade. Isto parece interessante em teoria,
todavia concretizá‑lo requer uma compreensão profunda da circulação
de energia e da paisagem interna do campo energético humano. Este
conhecimento costumava ser amplamente compreendido neste pla‑
neta, mas foi lentamente confinado a círculos obscuros, em mosteiros
remotos por todo o mundo. Adormecemos no que concerne ao conhe‑
cimento da nossa verdadeira natureza, mas agora está na hora de des‑
pertar. O grande segredo da alquimia foi preservado durante milhares
de anos e somos muito afortunados por vivermos numa época em que
nos é possível integrar a grande disseminação desta informação antiga.
Para dar início ao processo de despertar precisamos de uma estru‑
tura de referência — um ponto de partida —, que consiste no seguinte:
o nosso corpo é o veículo alquímico e as nossas experiências neste
mundo são o «chumbo» proverbial que será transformado em «ouro».
Escute o seu corpo. Não o ignore por estar concentrado num objetivo
espiritual mais elevado; em vez disso, aprenda a equilibrar as suas ener‑
gias internas e a harmonizar as suas emoções. Este é um passo muito
importante na espiritualidade prática e na vida. Um famoso axioma
alquímico afirma que o céu está dentro de nós e não acima de nós,
como muitos pensavam equivocadamente. A exploração da nossa pró‑
pria consciência oferece‑nos um vislumbre da mente de Deus. Quanto
mais entendermos a nossa verdadeira natureza, mais seremos capa‑
zes de compreender a realidade. Começa com cada um a desenvolver
uma compreensão pessoal de como a realidade funciona e de como nos
enquadramos na imagem. Para fazer isto precisamos de analisar pri‑
meiro alguns princípios básicos em maior profundidade.

Campos Energéticos da Terra
De acordo com os físicos modernos, o caos é o princípio predominante
do Universo. Tudo gravita em direção ao caos, que governa e destrói
tudo o que se manifesta. A vida, pelo contrário, é um sistema ordenado.
14
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De facto, quando os sistemas orgânicos saem da ordem começam a
experimentar a deterioração, a decomposição, a mutação (que conduz
ao cancro) e a eventual rutura dos sistemas vivos (envelhecimento).
O nosso objetivo enquanto seres vivos, portanto, é apoiar, aprimorar
e aproveitar o poder da vida e protegê‑lo contra a aniquilação que vem
do exterior. Para compreendermos melhor isto, vejamos alguns concei‑
tos básicos do biomagnetismo. Observe a imagem do planeta Terra na
figura 1.1.
As linhas orientadas no sentido de cada polo representam as or‑
las do campo magnético gerado pela polaridade do planeta. Esta tensão
dinâmica é um elemento de ligação importante entre o polo positivo
(yang ou sul) e o negativo (yin ou norte) do planeta, que cria um cam‑
po energético onde é possível sustentar a vida no seu todo. De facto,
as flutuações neste campo podem ser muito prejudiciais para todas as
formas de vida na Terra. A manifestação tridimensional, denominada
campo toroidal, é a base da física hiperdimensional e de qualquer traba‑
lho energético.
A distinção entre o campo elétrico e o campo magnético é uma dife‑
renciação importante. O campo magnético pode ser medido por for‑
ças que atuam sobre certos tipos de material, como o elemento ferro.
Polo Norte
Magnético

Polo Norte
Geográfico

11.5

Polo Sul
Polo Sul
Geográfico Magnético

FIGURA
1.1
Magnético
daField
Terra
FI GU
RE· Campo
1. 1 Earth’s
Magnetic
15
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(É interessante salientar que a molécula de hemoglobina dos nossos
glóbulos vermelhos está essencialmente centrada em volta de um ião
de ferro ao qual o oxigénio se liga.) O campo elétrico pode ser medido
por forças que atuam sobre partículas eletricamente carregadas, como o
sódio e o cloreto. A carga elétrica de um objeto é a soma das cargas das
suas partículas. Todas as funções nervosas e musculares do nosso corpo
dependem de gradientes de carga elétrica que estão constantemente a
mudar. A sinalização elétrica é, por conseguinte, a linguagem interna
de funcionamento do corpo. Estes dois campos — elétrico e magné‑
tico — coexistem sempre com a mesma intensidade num determinado
local e instante no tempo. São na verdade partes do mesmo campo, que
é deste modo denominado campo eletromagnético.1
A importância do campo eletromagnético para o nosso corpo pode
ser ilustrada pelo que nos acontece na sua ausência. Um dos problemas
para os primeiros astronautas em órbita foi que o seu sistema biológico
começava a desintegrar‑se enquanto estavam fora do campo magné‑
tico da Terra; sentiam‑se doentes e fracos sem razão aparente — pelo
menos, nenhuma razão aparente para nós. Os cientistas que trabalha‑
vam no programa espacial soviético descobriram o motivo por que isso
acontecia e partilharam as suas descobertas com cientistas da NASA,
que acabaram por descobrir uma forma de imitar o campo magnético
da Terra, recorrendo a uma frequência denominada ressonância de
Schumann. Conseguem atualmente criar bolhas de campo energético
para os astronautas que realizam missões no espaço.
O modo de frequência mais baixa (e intensidade mais alta) da
ressonância de Schumann ocorre a 7,83 Hz, o que é pouco menos de
oito ciclos por segundo. Esta frequência coincide com o ritmo alfa das
nossas ondas cerebrais, que é a frequência mais próxima do estado de
meditação e de ligação profunda com o ambiente envolvente. Tudo se
sintoniza a vibrações. Na física existem partículas e ondas, as quais apa‑
rentemente têm um sistema de comunicação subjacente que estamos
apenas a começar a entender. Todos os fenómenos com base em fre‑
quências giram em torno de ondas. O nosso corpo consegue detetar
e reagir a ondas de energia, da mesma forma que os nossos ouvidos
conseguem distinguir sons diferentes a partir das ondas no espectro
auditivo. Há uma vibração ressonante na luz, no som e no movimento,
e estas são algumas das energias que conseguimos sentir com as nos‑
sas mãos e dentro do campo das pessoas. Estas partículas, ou fotões,
16
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parecem percorrer o nosso corpo e desencadear um sistema de intera‑
ção à base de luz entre as moléculas de ADN das nossas células. Estas
partículas de luz têm aparentemente algo que ver com a forma como
o ADN se enrola e desenrola na sua transcodificação de informação.2
Este conhecimento pode oferecer‑nos algumas pistas acerca de como
os antigos foram capazes de decifrar a linguagem das «serpentes enro‑
ladas» e escutar a música da criação ao olharem para dentro (consulte
a informação adicional sobre este tema na Parte III). A circulação de
energia torna‑se a moeda fundamental no campo da vida, que vive num
conjunto perpétuo de campos dentro de campos — para cima, em dire‑
ção à escala do Universo inteiro, e para baixo, até às partículas subató‑
micas mais pequenas que podemos encontrar.
A teoria do dínamo explica que o campo magnético da Terra não é
causado por depósitos de ferro magnetizado, mas essencialmente por
correntes elétricas no núcleo externo líquido do planeta. A convecção
de ferro fundido no interior deste núcleo externo, juntamente com um
efeito de Coriolis causado pela rotação planetária total, tende a organi‑
zar estas correntes elétricas em rolos alinhados ao longo do eixo polar
norte/sul. Ao serem conduzidas circulações de fluidos através de um
campo magnético existente, são induzidas correntes elétricas que, por
sua vez, criam outro campo magnético. Quando este campo magnético
reforça o campo magnético original, cria um dínamo autossustentável.
A teoria do dínamo, que explica como o campo magnético da Terra é
reforçado,3 é um conceito muito importante na nossa cultura interna,
porque a circulação dinâmica de sangue e energia chi no interior do
nosso corpo forma um microcosmo deste mesmo fenómeno. Esta teo‑
ria explica porque é de vital importância para a integridade do nosso
campo energético a circulação suave de energia no interior do corpo.
É quase como se o nosso sangue fosse um microcosmo do núcleo fun‑
dido a fluir dentro do planeta — ambos a trabalhar para gerar e reforçar
o campo energético em volta do «corpo» externo.
Estes campos são a base de toda a vida. Criam uma circulação dinâ‑
mica e permitem que existam sistemas vivos no seu interior. Cada sis‑
tema vivo tem o seu próprio campo energético que sustenta as células
vivas dentro de si, em sentido descendente até ao nível subatómico e
em sentido ascendente até um nível universal. Somos campos de vida
dentro de um grande campo, todos dependentes uns dos outros e todos
ampliando a capacidade de crescimento uns dos outros.4 Afetamos o
17
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campo da Terra com a nossa consciência, tal como as mudanças da
Terra na força do campo nos afetam diariamente. A interconexão dos
campos energéticos em todo o Universo cria um ambiente em que uma
flutuação em qualquer campo energético ressoará e afetará todos os
outros campos energéticos em todo o Universo. Aparentemente, esta
influência não local atravessa o tempo e o espaço e está a tornar‑se em
tema de debate no mundo da física.
Os sábios antigos compreendiam que era assim porque vivencia
vam‑no através de meditações e do seu conhecimento acerca de como
os campos energéticos funcionavam. Ser capaz de sentir estas coisas
tornou‑se na marca fundamental de um verdadeiro gnóstico, ou indi‑
víduo que encontrava as respostas dentro de si e que, graças a isto, era
capaz de desvendar os segredos do Universo. Os conceitos transmi‑
tidos neste livro têm origem num vasto corpo de conhecimento que
foi confirmado por centenas de mestres ascensos ao longo de milha‑
res de anos. Encontraram estas respostas internamente e foram capa‑
zes de concordar com os princípios que descobriram. Foram capazes
de sentir a energia a percorrer o próprio corpo e acompanhar a sua cir‑
culação pelos vários órgãos. Representam uma antiga tradição viva de
«procuradores» que aprenderam a ser o próprio conhecimento de que
estavam à procura. Estes mestres descobriram os segredos do nosso
corpo luminoso e desenvolveram um conhecimento impressionante
acerca dos campos energéticos, isso muito antes de termos desenvol‑
vido quaisquer instrumentos para medir tais fenómenos com a nossa
tecnologia moderna.

O Campo Energético Humano
Enquanto seres humanos, possuímos um polo yang, positivo, no topo
da cabeça, e um polo yin, negativo, no períneo (a base da coluna), bem
como polos yin mais pequenos nas plantas dos pés, que alcançam cerca
de meio metro de profundidade no solo. Os polos criam um campo
energético em volta do nosso corpo, com «estrelas» internas contidas
ao longo da coluna. Estas concentrações de energia descem como as
cores de um prisma ou arco‑íris, a começar pelo branco, passando para
o violeta e descendo até ao vermelho na base. Estas «estrelas» inter‑
nas, a que é atribuído o nome de chakras na tradição indiana e dantians
18
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na tradição chinesa, representam as áreas em que a energia de toda a
criação é diferenciada a partir da coroa, que é a vibração mais alta, em
sentido descendente até ao centro da raiz, que corresponde à vibração
mais densa ou mais terrena (veja a figura 1.2). O objetivo não é ignorar
os centros da base e correr em direção à coroa; pelo contrário, o objetivo
é trazer paz, compreensão, consciência e, mais importante ainda, equi‑
líbrio a cada um destes centros.
Chakra da Coroa
Chakra do Terceiro Olho
Chakra da Garganta
Chakra do Coração
Chakra do Plexo Solar
Chakra do Sacro
Chakra da Raiz

FIGURA 1.2 · Centros Energéticos Humanos (chakras)

FIGURE 1. 2 Human Energy Centers (Chakras)

A circulação harmoniosa do nosso campo energético promove
a vida e nutre o cérebro e os órgãos internos. Qualquer problema com
esta circulação, ou impedância, provoca colapsos nesta rede e conduz a
problemas a nível físico, mental, emocional e espiritual, que são refle‑
xos ou oitavas da mesma energia. Cada chakra representa um aspeto
arquetípico diferente da experiência humana, e muitas das nossas
lições de vida devem ser aprendidas pela harmonização destes centros.
Começamos por perdoar e curar as feridas e os ataques percebidos,
que nos levaram a criar o sistema de defesa a que nos referimos como
«ego». Na nossa ignorância tomamos este mecanismo de defesa pri‑
mitivo e aplicamo‑lo em vários aspetos da vida, interrompendo efeti‑
vamente a circulação livre de energia à nossa disposição. Esta energia
vital circula através dos nadi (indianos) ou meridianos (chineses), que a
transportam por todo o corpo, dando literalmente vida a todas as células
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do corpo através de uma rede abrangente de canais. A extensão dessa
rede está fora do âmbito deste livro (já existem muitos e bons livros
acerca deste tema), mas é importante saber que qualquer bloqueio ener‑
gético refletir‑se‑á em algum lugar do corpo e geralmente possuirá car‑
gas mental e emocional.
A circulação regular de sangue e energia no corpo contribui para o
dinamismo do nosso campo energético, já que a sua intensidade varia
com o tempo. O campo energético humano é um reflexo preciso do tra‑
balho interno do corpo físico e dos processos mentais. De facto, todos
os fenómenos físicos, emocionais e espirituais serão refletidos algures
neste campo. Sentimos e vemos frequentemente períodos de calmaria e
queda neste campo depois de uma refeição ou do surgimento de um cer‑
to conteúdo emocional na nossa vida. De facto, existem frequentemente
apegos energéticos aprisionados no nosso campo, bloqueando a circula‑
ção regular de energia por todo o corpo. Aqui reside a questão central.
Reminiscências e emoções por analisar, com as quais não esta‑
mos dispostos a lidar no presente, são frequentemente a causa destes
bloqueios. Assim sendo, como é que tal ocorre? Estas recordações e
emoções ficam armazenadas no nosso campo bioelétrico (o que inclui
o corpo físico, que é simplesmente uma energia mais densa) e agem
como uma represa, retendo atrás mais energia. Aguardam uma liber‑
tação, o que pode ser muito difícil, já que exige que nos concentremos
na represa com amor e perdão. Há um capítulo deste livro inteiramente
dedicado a este conceito. Para já, fique ciente de que acumulamos estes
bloqueios ao longo da vida e que são estas energias congeladas que cau‑
sam mais sofrimento no presente, interrompendo a corrente vital da
nossa energia e tornando‑nos literalmente fracos e doentes, reduzindo
a circulação livre do nosso campo energético.
A boa notícia é que podemos aprender a detetar bloqueios no nosso
campo e recorrer a certos exercícios e técnicas para corrigir a circulação
de energia. Assim que tiver aprendido a ler os sinais no seu campo
energético, será capaz de se abrir a uma vasta linguagem de comunica‑
ção interna dentro do seu corpo; esta linguagem interna esteve sempre
acessível, mas provavelmente era‑lhe alheia. De facto, quando com‑
preender este sistema expor‑se‑á a uma mente subconsciente que anseia
por comunicar consigo há anos! Sempre lhe enviou sinais sob a forma
de formigueiro nas mãos, palpitações, dores de cabeça súbitas, arrepios
— essencialmente do que for capaz para chamar a sua atenção. Assim
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que aprender finalmente a escutar esta linguagem interna, começará a
completar um importante circuito de comunicação pessoal e de ligação
à origem. É através do seu subconsciente que começará a interpretar a
linguagem do seu campo energético.

JORNADAS PESSOAIS · Visão Noturna
Quando estava no auge do meu treino em artes marciais, o meu
professor tinha o costume de nos mandar à noite para as monta‑
nhas durante a lua nova. Passávamos algum tempo a meditar e
a seguir dávamos um passeio pelos trilhos. A lição consistia em
observar o todo e ver o campo energético das plantas à nossa
volta. De início tudo aquilo parecia maluquice. Estava escuro e
não parava de tropeçar, questionando‑me se alguma vez alcan‑
çaria aquele disparate pseudo-Jedi. Continuava a tentar ver com
os olhos e ficava frustrado.
A lição consistia em aliviar os olhos, porque ver com shen, ou
espírito, requer uma forma mais passiva de visão. Lentamente,
comecei a descontrair e a ver «coisas difusas» no cimo das
plantas. Claro, julguei que os meus olhos estavam a pregar‑me
partidas e que via apenas as plantas ou o reflexo das luzes da
cidade. Todavia, um pouco mais tarde comecei a ver flutuações
nos padrões dessa energia. Era quase como se os campos rea‑
gissem à minha aproximação, num reconhecimento de formas
de vida que se aproximam.
Segui este treino durante muitas luas, até que a visão do
campo energético dos seres vivos se tornou comum para mim.
Comecei a ver então a energia também durante o dia. É incrí‑
vel observar como é poderoso um campo energético na natu‑
reza intocada, por oposição a um ambiente urbano. É como se
toda a energia vital se juntasse sinergicamente para formar um
campo maior. Comecei a ver os campos energéticos distintos
de florestas e montanhas, ao passo que um vale em particular
estaria aceso com a sua própria «vibração» única, e observava a
mudança de energia em toda a parte.
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Comecei então a observar o mesmo fenómeno em pessoas
— quando em contacto com certas pessoas ou grupos de pes‑
soas, o seu campo crescia e ficava mais forte. Era como se o
grupo no seu conjunto tivesse em redor o seu próprio campo
caraterístico. Também aprendi a ver o contrário. O campo ener‑
gético de algumas pessoas encolhia rapidamente perto de cer‑
tos indivíduos ou quando falavam acerca de temas sensíveis.
As caminhadas noturnas começaram a ter um significado
cada vez maior. Estava a ficar tão apto que comecei a correr em
trilhos durante a lua nova. Foi intenso, porque não podia dar‑me
ao luxo de um único pensamento, caso contrário torceria um
tornozelo ou cairia no meio de arbustos. Tornou‑se numa pode‑
rosa ferramenta de meditação e obrigou‑me a estar consciente e
desperto, porque a minha vida dependia disso durante a maior
parte do tempo.
Partilho esta história porque falar acerca de campos energé‑
ticos é interessante, mas não passa de conversa até que o viven‑
cie por si próprio. Eu era demasiadamente intelectual e cerebral
a este respeito, até aprender realmente e ver por mim mesmo.
Os instantâneos ocasionais, aqui e ali, podem ser atribuídos a
muitas coisas, mas ser capaz de o fazer sempre foi o que real‑
mente completou o meu conhecimento acerca do assunto.
Tornou‑se numa experiência em vez de numa crença.

O Panorama Geral
A verdade é que somos seres de luz maravilhosos, partes de um fractal
em permanente crescimento chamado vida. Um fractal é, de um modo
geral, «uma forma geométrica aproximada ou fragmentada que pode ser
dividida em partes, cada uma das quais sendo (pelo menos aproxima‑
damente) uma cópia de tamanho reduzido do todo».5 Aparentemente,
qualquer pequeno pedaço do Universo tem codificado dentro de si a
imagem ou a assinatura da totalidade — exatamente como um holo‑
grama ou o nosso ADN. Assim sendo, tudo o que fazemos ajuda a gerar
e a promover a criação na sua totalidade. Tudo é maravilhoso como é,
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sempre a revelar‑se perante nós. Cresce à nossa volta e reflete o nosso
estado interno e as imagens mentais que nos são devolvidas. Não existe
exterior versus interior, já que somos todos Um — todos fazemos parte
do mesmo fractal, sendo cada parte uma réplica exata do todo.
Assim sendo, poderá questionar se não deveríamos sentir
‑nos
melhor. Pois bem, sim, mas talvez não da forma como esteja a pensar.
Sentirmo‑nos melhor requer que vivamos num estado de fluidez, não
num estado de mal‑estar e aprisionamento, a desejar sentir felicidade.
Também não consiste num estado de pobreza, a desejar riqueza. Trata
‑se de um estado de libertação e observação, de desenvolvimento e cura
naturais. O princípio que governa este Universo, conforme foi abor‑
dado anteriormente, é o caos, que está sempre a desgastar a santidade
e a integridade do nosso campo energético, conduzindo‑nos à morte e à
aniquilação. O caos adensa os nossos pensamentos e permite‑nos afun‑
dar lentamente no sono e no esquecimento — apenas para renascermos
a cada dia e vivenciarmos novamente a lição. Torna‑se numa espécie de
gravidade que nos puxa para o sono. É o que se alimenta das energias
presas na nossa sombra e o que sustenta os «demónios» internos que
criámos.
Tal como Leonard Orr expôs tão bem, muitos de nós estamos a viver
com um «desejo de morte» pré‑programado, que leva o nosso sistema
de crenças a aceitar o envelhecimento e a doença quando acreditamos
que está na hora. Este anseio pela morte é simultaneamente pessoal
e social, e então por vezes parece que os Estados Unidos estão numa
corrida para o fundo do palco internacional.6
Que terrível! «É este o meu horrível destino?», perguntará. Somente
com ignorância e muito empenho em sustentar a ignorância seria assim.
Mas antes que pense que a ignorância é uma conclusão inevitável,
lembre‑se disto: a energia da vida está a mover‑se em direção a mais vida
e ao seu aprimoramento. A chave é entrar no seu estado natural e per‑
mitir que a vida opere através de si. A vida está a mover‑se em direção
à evolução. Está a conduzir sistemas vivos para crescerem e tornarem
‑se cada vez mais conscientes de si próprios, afastados da ignorância.
O ponto de equilíbrio da gravidade é aquilo a que gosto de chamar
leveza — o movimento de desobstrução ascendente de integração e
transformação. Devemos pegar no «chumbo» da nossa experiência diá‑
ria e integrá‑lo novamente na nossa vida para fazer «ouro». Este é o ver‑
dadeiro segredo da alquimia interior. É a reconciliação de lembranças
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e emoções passadas na livre circulação do nosso campo energético.
É uma libertação e não é necessário esforço na libertação. De facto, todo
o nosso esforço e a nossa energia estão constantemente a ser mantidos
para que possamos libertar‑nos e tornarmo‑nos completos. Ao fazermos isso
perdoamos o nosso passado e curamos as nossas feridas. Permitimos
que a nossa energia circule, e permitimo‑nos evoluir, e literalmente
«ligar» o nosso campo energético.
A energia de toda a criação está a surgir sempre através de nós;
somos nós que pomos a nossa própria energia a tentar interromper esta
circulação, porque não estamos bem com a forma como nos sentimos.
Todavia, assim que o Corpo de Luz é ativado, a luz que se perpetua
a partir do interior sustenta eternamente o nosso campo energético,
e estamos completos para nunca mais desmoronarmos sob o peso do
caos. (Os capítulos seguintes explicam o processo de ativação do Corpo
de Luz.)
Tal como as antigas escolas dos mistérios do Egito explicaram,
quando somos iluminados nascemos sob a forma de «estrela» e com‑
pletamos a nossa tarefa na escola da Terra. Tornamo‑nos numa fonte de
luz para nós próprios e, uma vez «acesos», num farol para a transfor‑
mação e a evolução futuras da nossa espécie. Ao atingirmos este ponto
iluminado já não precisamos de fontes externas de energia ou informa‑
ção, já que nos tornámos unos com a Origem e somos, na verdade, um
ponto focal que emana dessa energia única.
Há algo que se interpõe entre nós e o nosso estado natural de cons‑
ciência divinamente guiada — a natureza do nosso sofrimento e a forma
como desperdiçamos energia nas sombras do nosso comportamento
inconsciente. Precisamos de analisar e compreender este mecanismo
para conseguirmos aprender a dissipar os nossos problemas. Ao com‑
preendermos a mecânica deste sistema alcançamos força para mudar a
forma como operamos e, assim, sermos livres.
O próximo capítulo é dedicado a este conhecimento.
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2
A NATUREZA DO SOFRIMENTO
Quando invertemos a luz para brilhar no interior,
[a mente] não é estimulada por coisas;
a energia negativa é então interrompida
e a flor de luz irradia um brilho concentrado,
que é energia positiva pura.
LÜ TUNG PIN, The Secret of the Golden Flower

A

única forma de entender uma determinada solução é analisar
completamente o problema fundamental e resolvê‑lo. Se o nosso
estado indiferenciado puro é de energia infinita e ligação ao uni‑
verso divino (dê‑lhe o nome que preferir; recorro a várias convenções
ao longo deste trabalho, pois existe apenas Um), então a nossa natureza
essencial é perfeita como é. Por conseguinte, estamos a fazer algo que está
a causar todos estes problemas.
É aqui que entra a contribuição de Buda. Gautama Sidarta Buda
viveu por volta de 563 a. C. a 483 a. C. Nasceu no seio de uma família
aristocrática e nada sabia acerca da pobreza e do sofrimento até ao dia
em que olhou para os seus súbditos e observou coisas que destruíram
o seu paradigma. Não conseguiu reconciliar na sua mente a dor e o
sofrimento, que viu nas pessoas do reino, com a vida confortável que foi
levado a crer que seria a norma. Esta experiência obrigou‑o a abandonar
a sua vida principesca e a viajar pelo campo, à procura de respostas para
o sentido da vida e a natureza do sofrimento. Felizmente para todos
nós, Buda viria realmente a descobri‑las. Conforme conta a história,
25
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sentou‑se sob uma árvore bodhi e decidiu não se levantar até descobrir
a verdade… que acabou por lhe chegar. Ele despertou.
Quando as pessoas à sua volta perceberam a transformação que este
despertar tinha operado no jovem imploraram‑lhe uma explicação —
uma escapatória para o seu próprio sofrimento. Conseguiram perceber
que estavam adormecidos e que aquele homem estava desperto; defi‑
nhavam na noite enquanto ele vivia plenamente no dia.
Não farei aqui uma análise completa da natureza do Budismo, mas
irei abordar os principais pontos que examinaremos neste capítulo
— nomeadamente que a vida está cheia de sofrimento causado pela
nossa ignorância. Esta ignorância é o que separa os que dormem dos
que estão despertos. É uma ignorância da natureza essencial da nossa
mente e de como as coisas acontecem.
O ensinamento central de Buda é que quando nos ligamos aos pen‑
samentos que passam pela nossa mente criamos apegos sob a forma
de aversões («não gosto disso, por favor, faz com que desapareça!») ou
desejos («oh, isso é maravilhoso, quero mais, mais, mais!»). Assim que
mordemos o isco criamos um ciclo de sofrimento. Isto é ao que um dos
meus instrutores de meditação, o mestre Yo Hoon, chama Triângulo das
Bermudas, aludindo à famosa região das Caraíbas onde navios e aviões
se perderam ou ficaram presos ao longo dos tempos. Isto é aquilo a que
chamo Triângulo da Aversão.
Por exemplo: a Judy, uma colega de trabalho, faz um comentário de
que você não gosta. Então pensa: «Livra, a Judy é mesmo uma chata!
Quem me dera que fosse embora. Está a estragar a minha hora de
almoço.» Criou uma aversão à Judy e à sua presença. Na verdade, tem
aversão a qualquer ideia acerca dela. Assim, em vez de simplesmente
deixar passar, cada segundo na presença dela não o deixa concentrar‑se
noutra coisa a não ser no que há de errado com ela. «Porque continua ela
a falar? Talvez devesse fazer um comentário sobre os sapatos ridículos
que tem calçados. Será que mais alguém pensa o mesmo? Francamente,
qual é a necessidade de utilizar três guardanapos?» E assim por diante.
A seguir apercebe‑se de que — puf…! — acabou a sua hora de almoço.
Passou‑a na sua cabeça, zangado com uma senhora que estava apenas
a ter um dia difícil e que não tinha qualquer intenção de o aborrecer.
Ou talvez até tenha tido essa intenção, não interessa. Mas da próxima
vez que a vir à hora de almoço o mesmo comboio de pensamentos sur‑
girá na estação da sua mente. Desta vez estará convencido de que a Judy
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não presta e certifica‑se de que ela repara que está a colocar coisas no
lugar ao seu lado, de modo a que ela não se possa sentar aí. Assim vai
arraigar a sua posição!
Talvez o pai dela tivesse morrido naquele dia. Talvez estivesse a cho‑
car uma gripe. Talvez estivesse amarga com o mundo sem qualquer
razão para isso. Não interessa. Somos responsáveis pelas nossas rea‑
ções a um evento, pois não é a circunstância em si que causa o sofrimento,
mas a nossa reação a ela.
A figura 2.1 mostra o Triângulo da Aversão: você (aquele que sofre
na verdade), a Judy (a perpetradora atual) e o seu forte desejo de não
a ter por perto (o interruptor da polaridade). Este é um círculo vicioso.
Vamos ver outro exemplo: desta vez, a Judy é alguém visto como
simpático na sua mente. Diz sempre coisas muito agradáveis e faz com
que se sinta bem a respeito de si próprio. Hoje teve uma reunião de
vendas difícil, porque houve algo que se esqueceu de fazer, causando
um grande problema no departamento de atendimento ao cliente.
Está a precisar de um abraço e a Judy geralmente é a pessoa indicada.
Infelizmente, sem que seja do seu conhecimento, ela está com dores
de estômago e não consegue ver para lá da sua própria dor para ajudar
quem quer que seja. Aninha‑se ao lado dela, diz algumas amabilidades
e aguarda pela sua dose de Judy. Que não chega…!
Não consegue acreditar nisso! Até a Judy não lhe liga. A única pes‑
soa que sempre lhe deu atenção está agora a ignorá‑lo. Como é capaz?
Continua então a tentar que ela renove o seu amor por si. Quer que ela
o faça sentir‑se da forma como sempre faz.

VOCÊ

SOFRIMENTO

JUDY

AVERSÃO
À JUDY

FIGURA 2.1 · O Triângulo da Aversão
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Desta vez, o triângulo assemelha‑se ao da figura 2.2: você (repare
como está sempre envolvido em todos os seus problemas), o amor de
Judy (que deseja) e mais amor de Judy (que ela ainda não disponibi‑
lizou). Uma vez mais saltou para fora de si e está desesperadamente
a tentar mudar o universo exterior para atender às suas necessidades
interiores. Está preso dentro da geometria apertada de um Triângulo de
Desejos, que, neste caso, é o confinamento do cenário com a Judy.
É aqui que a nossa energia passa o dia todo, quotidianamente. Esta
é a natureza do sofrimento. Tentamos incessantemente dobrar a reali‑
dade à nossa vontade, porque não estamos bem com a forma como esta
se apresenta diante de nós. Isto, meus caros amigos, é o nascimento
da impedância, o bloqueio da força vital no nosso campo energético.
Direcionamos mal toda a nossa energia ao tentarmos «consertar» a rea‑
lidade para atender às nossas exigências. Quando a realidade recusa
submeter‑se à nossa vontade sentimos coisas que não queremos e
somos obrigados a «mover‑nos» para o sentimento oposto, na tentativa
de fugir do fracasso. Esta questão merece um exemplo, porque é um
conceito importante com o qual iremos lidar novamente neste livro.
Digamos que foi rejeitado pela sua namorada quando andava na
escola secundária e que a experiência foi terrível. À época, com a sábia
idade de 17 anos, tinha tudo planeado e estava certo de que ia casar
com esta rapariga, mas ela teve uma ideia diferente da sua e agora está
destroçado. Sente‑se abandonado, mal‑amado, indigno, fraco, insigni‑
ficante e sem esperança. É mais ou menos isto, certo? Então, durante
quanto tempo mantém esses sentimentos?

VOCÊ

SOFRIMENTO
AMOR
DA JUDY

QUERER
MAIS
DA JUDY

FIGURA 2.2 · O Triângulo de Desejos
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A resposta verdadeira (usual) é «o mínimo possível»! Faz o que
for possível para tirar a sua mente dessa dor e seguir em frente. Bebe,
joga basquetebol durante horas, corta o cabelo rente, sai com a rapariga
das aulas de história. Faz tudo menos cortar a sua cabeça para evitar
sentir‑se tão mal, certo? Ou talvez faça o contrário. Talvez comece a
identificar‑se com a miséria e a desejar mais da atenção que esta lhe
traz. Talvez a mamã fique com pena de si e o deixe ficar no quarto a
chorar, sem precisar de fazer quaisquer tarefas durante algum tempo.
Eis o problema: esses sentimentos e emoções iniciais são armazena‑
dos num banco de dados e nunca desaparecem; nunca nada desaparece.
A carga intensa em volta dessas emoções armazenadas é o problema.
Nós amarramo‑nos todos os dias ao pormos de lado emoções, que ficam
então por absorver e por resolver. Sempre que temos uma aversão ou
um desejo relativamente a um assunto em particular, e continuamos
a colocar energia nisso, criamos uma carga que não desaparece até que a
libertemos. Escravizamo‑nos com pequenas células de energia da baga‑
gem emocional, que acabam por desgastar o nosso campo energético e
a nossa capacidade de viver plenamente no presente.
Pense no cenário original da seguinte forma: foi rejeitado pela na‑
morada do secundário e o que aconteceu? Como não gostou da forma
como se sentiu, colocou uma quantidade enorme de energia nos sen‑
timentos opostos de alegria, felicidade e atração, que, então, fizeram
com que sentisse que estava a emergir daquela confusão. Em vez disso
criou um monstro. Veja: existe a energia do evento traumático e a ener‑
gia oposta, que criou e infundiu nesse campo emocional sempre que
este surgiu. Como evitou a energia traumática, criou polaridade. Criou
um polo positivo e um polo negativo para essa questão, conferindo‑lhe
efetivamente um campo vital ou energético próprio. Uma vez que a
mesma lição surge repetidamente com diferentes sabores ao longo
da vida (a próxima namorada, o seu sócio, etc.), continua a carregar
a aversão original com cada vez mais energia. É agora parte de si.
Esta vive na sombra do seu campo energético (porque é inconsciente)
e alimenta‑se da sua vitalidade. De facto, começou a reestruturar a
sua personalidade. Talvez agora seja bipolar ou lá no fundo odeie as
mulheres, mas imagina‑se como um playboy que simplesmente ainda
não encontrou alguém que seja fiel. Tudo isto decorre de aversões e
desejos. Movemo‑nos para o oposto do que sentimos e criamos um
ciclo de sofrimento.
29
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Para quem estiver a perguntar‑se como é que isto funciona quando
aplicado aos desejos, é simples: existe aquilo que tem e depois há mais.
O que tem está aqui e o que deseja acolá. Coloca energia no futuro do
mais e cria uma lacuna entre o que tem agora, o que é inaceitável por‑
que pode perdê‑lo, e o que deve ter no futuro para que se sinta seguro
de nunca o perder. Como o dinheiro — então e se acaba? É possível que
pense: Preciso de guardar todo o dinheiro que conseguir, porque sei o que é
estar falido e não é agradável, logo não posso passar por isso. Por conseguinte,
preciso de vender mais carros este mês, preciso de quotas mais altas, preciso
de mais clientes. Não me interprete mal neste ponto. Nada há de errado
em ganhar a vida — uma vida realmente boa —, mas esteja consciente
da energia subjacente que direciona a sua ação. É o modo de vida cor‑
reto? Está a fugir do seu passado ou está a contribuir para a sociedade?

VOCÊ

EVENTO
ENERGIA (‑)

NOVO CAMPO
ENERGÉTICO

SENTIMENTO
OPOSTO
ENERGIA (+)

FIGURA 2.3 · Modo como o Sofrimento Origina Energia Bloqueada
FIGURE 2. 3 How Suffering Creates Trapped Energy

De certa forma, é tudo um jogo de pingue‑pongue. Sentimo‑nos de
uma certa forma e dizemos a nós próprios Oohh…, sinto‑me realmente
mal. Então reenviamos, correndo para o cinema ou telefonando para
aquele amigo que nos reconforta sempre. Ao reenviarmos começamos
a criar o rodopio — o outro polo para um campo energético emocional
negativo ser criado, conforme mostra a figura 2.3. A seguir ocorre outro
evento que desencadeia o mesmo, pelo que voltamos a correr para o
nosso espaço seguro do outro lado (reenvio com algumas margaritas
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na praia, desta vez). Acontece repetidamente até que tenhamos super‑
carregado um campo energético em volta deste sugador, com capaci‑
dade para alimentar três quarteirões. Vive tudo sob o radar da nossa
consciência e, por conseguinte, drena silenciosamente a nossa energia
vital, deixando buracos no nosso campo para que o caos e a entropia se
instalem. Faz‑nos sofrer e envelhecer, e pensamos sempre que estamos
a fazer tudo o que está ao nosso alcance para viver uma vida melhor e
sermos felizes.
Está a começar a fazer sentido? Espero que sim, porque precisa de
compreender primeiro este mecanismo antes de poder corrigir a situa‑
ção. Poderá então começar a desobstruir o seu caminho em direção à
liberdade e clarificação.

JORNADAS PESSOAIS · A Galinha é o Buda
Estava em Lima, no Peru. Corria o ano de 1998 e eu tinha tirado
alguns meses para viajar nas antigas terras incas. Machu Picchu
sempre me fascinara e estava determinado a passar aí algum
tempo de qualidade. Tinha decidido ver a região rural, via‑
jando de autocarro entre Lima e Cusco. Queria viajar como os
locais e estar exposto à cultura. Foi uma viagem de autocarro
de 30 horas no assento mais desconfortável que alguma vez
experimentei. O autocarro teve diversos problemas mecânicos e
atrasámo‑nos várias horas. O motorista fez paragens ocasionais
para idas à «casa de banho» na beira da estrada. Recordo‑me de
acordar de uma sesta ao som de uma diarreia mesmo do lado
de fora do autocarro — um dos passageiros estava de cócoras
a apenas três metros de distância da minha janela, a aliviar‑se,
numa demonstração pública de indiferença. Ninguém parecia
importar‑se.
Depois de tratar de mim voltámos à estrada poeirenta e con‑
tinuámos o percurso noite dentro. As janelas estavam abertas
e o ar frio, misturado com o pó da estrada, continuava a entrar.
Estava sentado entre duas mulheres locais bastante corpulentas,
que tinham adormecido. Cada uma tinha a cabeça repousada
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nos meus ombros. O autocarro era barulhento e frio e o assento
trepidante comprimia‑se contra o meu cóccix.
Tínhamos pela frente mais 10 horas de viagem e eram ape‑
nas duas da manhã, o que significava que não ia aquecer tão
cedo. Sentia‑me miserável. Ali sentado, a desenrolar novelos de
pensamentos negativos, fui surpreendido pelo momento em
que a galinha de alguém, que andava por ali às voltas dentro do
autocarro, saltou para cima da minha cabeça e sentou‑se!
Foi quando aconteceu. Saí daquilo. Fui finalmente capaz de
me abstrair do fio condutor da minha história e observar como
realmente era engraçada aquela situação toda. Ambos os meus
braços tinham sido imobilizados pelas senhoras peruanas ador‑
mecidas e uma galinha estava encavalitada na minha cabeça! Fui
invadido pela ideia de como devia parecer ridículo e comecei a
rir para dentro. Naquele momento, a minha autocomiseração e
o ruído mental simplesmente desapareceram, graças ao desen‑
volvimento de um novo ângulo na história. Já não me sentia
miserável — era muito divertido. Se ao menos os meus amigos
pudessem ver‑me agora…! Presumo que, por vezes, a capaci‑
dade de mudar a perspetiva tenha de saltar diretamente para
cima da nossa cabeça para que despertemos.

A Caneca
Eis um exemplo que o pode ajudar a apreender o conceito de sofrimento.
Imagine que é uma caneca. Uma caneca de cerâmica, concebida para
receber qualquer líquido que surja no seu caminho. Um dia enchem‑no
de chá, outro dia de café e noutro de limonada. Talvez algum vinho ou
algum óleo de fígado de bacalhau chegue no dia seguinte. Seja como
for, a seguir é passado por água e seco, pronto para o que der e vier no
dia seguinte. Não há qualquer problema, certo?
O nosso problema enquanto humanos é que um dia aparece chá e
dizemos: «Chá? Porque é que me deram chá? Sabem que eu gosto de
café!» Ou talvez tenham despejado café e pensemos: «Gosto deste café.
Espero que seja este novamente amanhã. Oh, meu Deus, faz com que
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