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Dedicatória

Este livro é dedicado, em especial, ao meu neto “Salo” que, 
pela sua tenra idade, poderá, depois de eu ter partido para outro 
Plano Astral, vir a tirar algum proveito, em termos de conheci-
mento, das experiências nele relatadas, e a perceber melhor o 
Mundo, e como tudo nele funciona. 

E a conhecer também melhor o avô, e a própria Vida.
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não gostar deles: Não sou obrigado a isso!
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Introdução

Este livro aborda um pouco de tudo sobre a experiência da vi-
vência humana e da evolução dos seres, não deixando de dar real 
destaque à Espiritualidade, que é a Essência da Vida.

Aborda também algumas formas e técnicas a usar para a re-
solução ou eliminação individual de muitos dos problemas que 
afectam a Humanidade, partindo da eliminação das suas causas, 
porque tudo começa e acaba na Mente, e até a Vida se acaba 
quando a Mente se apaga.

A foto da capa foi tirada numa zona Junto à estrada por onde 
costumava fazer a minha caminhada matinal, na localidade da 
Mamoa. Mas poderia ter sido tirada noutro qualquer local, pois 
não faltam situações e condições semelhantes.

Quis o destino, a sorte, o vento, a chuva, o acaso ou azar, que 
duas sementes, uma de carvalho e outra de eucalipto, caíssem 
perto uma da outra e tivessem germinado ambas, começando a 
sua vida evolutiva. 

E porquê esta foto? Porque nela tanto pode estar implícita a 
amizade (encontro de “almas”, em sentido figurado, companhei-
ras de viagem na caminhada da evolução, que se ajudem mutua-
mente), como a competição e a luta pela sobrevivência entre os 
seres, confrontando egos e disputando territórios.

Passei pelo mesmo sítio há dias, e vi que essas duas árvores, 
infelizmente, foram cortadas, o que me levou a reescrever esta 
parte. 
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Estavam perto de linhas de alta-tensão, quase no limite da 
zona de segurança, mas não dentro. Foram cortadas por pessoas 
indiferentes a elas, que nem sequer se aperceberam do seu sig-
nificado: viram-nas apenas como dois alvos a abater, como se o 
perigo fossem elas, e não as linhas.

O livro é dividido em duas partes distintas: a primeira é em 
prosa; a segunda, em verso. 

                            14 / 20



 

19

PARTE I
 

                            15 / 20



 

20

                            16 / 20



 

21

I – O que me levou a escrever este livro

O que me levou a escrever este livro foi o facto de ter passado 
por algumas situações difíceis, quiçá iguais às de grande parte 
das pessoas que estagiaram e estagiam neste Planeta, e dar o 
meu testemunho de que é sempre possível sair delas utilizando o 
único meio, ao nosso dispor, existente no Universo: – a Mente 
Subconsciente. 

Contudo, o que vou escrever vai ser sob o meu ponto de vista, 
através da percepção da minha alma.

Não vou dizer nada de novo, nada que ainda não tenha sido 
dito ou que não tenha ouvido, porque as fontes são as mesmas: 
Mestres Espirituais das diversas religiões, notícias de aconteci-
mentos um pouco por todo o Mundo, observação atenta de al-
guns programas sobre a Natureza, efemérides e relatos de pes-
soas com experiências idênticas.

E porquê mais um livro perguntará você? Porque da experiên-
cia de cada um advém conhecimento; das experiências de mui-
tos advém mais conhecimento; mais conhecimento pode gerar e 
gera mais experiências; e das experiências de muitos, mais co-
nhecimento ainda; e, sempre assim, até ao infinito. Mas, essen-
cialmente, destina-se a alertar todos os que o lerem, de que 
a evolução traz consequências, boas ou más, para cada um 
de nós, individual ou grupalmente, para a Natureza e para o 
meio-ambiente, e poderá motivar alguém para alterar os seus 
comportamentos – ficaria muito satisfeito se ajudasse alguém 
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a mudar a sua visão das coisas: Já não seria em vão.
Tem também por escopo alertar a Humanidade de que Deus 

não é algo distante, um Bicho-papão que nos observa lá de cima 
– do Céu –, registando tudo de cada um, para, no final, proceder 
ao seu julgamento ou absolvição. Deus é a Própria Vida!

E poderá perguntar-se: 
– “Como usar esse poder?” 
Adiante verá como utilizei o meu, cujas bases aprendi também 

de outros, mas adaptando-as, segundo o meu ponto-de-vista, às 
minhas necessidades, reformulando alguns aspectos específicos, 
que condiziam mais com o meu espírito, que também possuía 
bastante clarividência, mas que perdera em determinada altura 
da minha vida.

Contudo, e por isso, fui recuperando tudo, lentamente…
Esse poder é um princípio inato comum aos Seres de todos os 

Reinos, visto que somos, sem excepção, filhos do mesmo Pai (a 
energia que deu origem ao Universo). 

Temos é de treinar para o aplicar de modo correcto, como 
quem pratica desporto, porque se trata de um “procedimento”, 
mas de um procedimento simples, que lhe trará prazer e ânimo, 
e que, no início, lhe poderá tirar (não tira, porque estará a inves-
tir em si), cinco minutos do seu tempo de duas em duas horas, 
gastando mais cinco minutos à noite, antes de adormecer (quan-
do se está em estado alfa), e mais cinco minutos de manhã, ao 
despertar, bastando concentrar a mente e focá-la no objectivo. 
Ou seja: naquilo que pretende trazer à sua realidade, que deve 
ser sempre o seu desejo mais sincero, profundo e harmonioso 
– “o desejo da sua alma” –, agradecendo, no final de cada con-
centração, à Energia Pura ou ao Universo ou ao Senhor ou a 
Deus, como preferir, pela sua realização, isto é: como se tivesse 
sido já realizado (“Obrigado, Senhor, pela realização deste meu 
desejo!”).
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 Isto aplica-se a tudo o que desejar e que esteja em harmonia 
com o Universo. Mais tarde, o tempo poderá ser reduzido, bas-
tando fazer o exercício de manhã e à noite. Até que chegará o 
dia em que não precisará de fazer qualquer exercício: “ele já fará 
parte do seu Ser.” No entanto, não aconselho a deixar de treinar 
a mente para a manter em forma, ainda que por menos tempo, 
e para atingir outros objectivos que sejam do seu interesse. Uma 
mente não controlada pode trazer muitos dissabores. O cérebro, 
como qualquer músculo, se não é usado, regride. E a regressão é 
a pior coisa que pode acontecer ao Ser Humano.

Contudo, nunca, nunca deve esforçar a mente, porque o trei-
nar a mente não quer dizer fazer exercício físico com ela, pois ela 
também pode ser comparável a um elástico. Ou seja: quando o 
elástico é novo, se bem usado, ele pode distender-se, regressan-
do sempre à forma inicial, durando uma vida; mas se o esticar 
de forma anormal ou exagerada, ele vai perdendo a elasticidade, 
e jamais regressará ao normal; a mente, se esforçada em dema-
sia, pode levar à depressão e a uma série de problemas de difícil 
retorno.

Falarei do Poder Mental mais adiante. Por agora vou fazer a 
minha apresentação ao leitor.
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II – Descrição autobiográfica  
e a sua percepção da vida e do mundo

Nasci no seio de uma família rural, fui pastor, estudante, emi-
grante, militar, funcionário público e, agora aposentado, faço 
umas coisas na horticultora e fruticultora para consumo próprio, 
em tempo parcial; e ainda, porque estou a escrever um livro 
(este), posso dizer, perdoe-me a imodéstia, que estou a tentar ser 
escritor. 

Portanto, numa Vida poderemos fazer muitas coisas. Porém, o 
objectivo da Vida é Ser e experimentar muitas coisas. E a nossa 
alma é a Sua essência!...

Foi, contudo, a minha infância que, de certa forma, “marcou o 
meu destino” e fez germinar em mim a semente daquilo que eu 
desejava fazer e usufruir (escrevi propositadamente usufruir em 
vez de ter, porque o Mundo é de quem o usufrui e não de quem 
o possui; uma vez que a usufruição resulta da satisfação da alma 
e a posse resulta da insatisfação do ego), quando fosse grande.

Naquela idade infantil, aprendi muitas coisas, tais como: os 
valores da Amizade e da Solidariedade entre as pessoas, e entre 
estas, os animais e a Natureza; da confiança mútua, da coope-
ração e da partilha; os valores da Alegria e da Paz; e, também, 
da Honestidade (na minha aldeia, todas as chaves ficavam nas 
portas quando as pessoas se ausentavam para trabalhar; hoje, 
com as “portas trancadas”, há já alguns problemas); e, acima de 
tudo, da Liberdade, porque as crianças brincavam entre si com as 
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