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PREFÁCIO

A meditação é um bálsamo único, eficaz e acessível a todos os 
que se dispuserem a colher os seus inúmeros benefícios. A ciên-
cia tem feito descobertas surpreendentes acerca da cura de desor-
dens, a nível físico e psíquico com a prática meditativa. A visuali-
zação criativa, tão presente nesta obra, é uma ferramenta eficaz e 
cada vez mais usada pela psicologia, tendo em conta os seus fins 
terapêuticos tanto para a saúde do corpo como da mente.

Quando me deparei com as meditações contidas nesta obra, 
decidi fazê-las com sentimento de total entrega, obedecendo a 
cada comando descrito pela Sabrina. Fi-las uma por dia, e notei 
o quanto há de amor e de sentimentos benéficos em cada uma 
delas. O resultado não podia ser diferente. No final das primeiras 
meditações, senti estas boas sensações aflorarem naturalmente 
nos meus pensamentos, como borboletas que são atraídas para 
o nosso jardim quando o cultivamos como deve ser. E é esta a 
proposta das visualizações criativas na meditação: cuidar, nutrir 
e cultivar o que é verdadeiramente bom e sadio no nosso templo 
corpo-mente-espírito. 

Tudo o que fizermos para cuidar da nossa saúde, como a boa 
alimentação e a prática regular de exercícios físicos, não é sufi-
ciente se não nutrirmos a mente com boas experiências e pensa-
mentos salutares. O nosso cérebro precisa de boa química da 
mesma forma como precisamos de alimentos para obter energia. 
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