- Como surgiu este livro e porque sentiu necessidade de partilhar as informações nele contidas?
Na essência, este livro - e todo o trabalho que tenho desenvolvido nesta área - surgiu da minha necessidade de
encontrar respostas para os meus próprios desafios de saúde e de bem-estar. Como muitas pessoas hoje em dia,
desenvolvi, ao longo da vida, certos desconfortos físicos e psicológicos que me condicionavam e me causavam malestar, afectando a minha produtividade e outras áreas da minha vida. As respostas que encontrava nas abordagens
convencionais (medicina, psicoterapia, senso-comum, etc.) não se estavam a mostrar eficazes para os colmatar e,
como sou naturalmente uma pessoa muito curiosa, com espírito científico, e que gosta de ir bem ao fundo das
questões, percebi, relutantemente, que teria que ser eu a encontrar as minhas próprias respostas. Foi nesse
percurso que comecei a perceber que somos de facto seres energéticos ou eletromagnéticos (muito literalmente), e
que funcionamos como um género de computador - super-sofisticado mas que obedece a regras muito similares a
essas máquinas. O meu objectivo principal com este livro é o de ajudar a colmatar o sofrimento humano que,
embora pareça estranho, não tem que existir, segundo descobri. Vejo um mundo em que toda a gente vive feliz,
plena e em paz. Isto não é uma utopia, é uma realidade à espera de ser realizada. Este livro é um primeiro contributo
meu nesse sentido. No futuro quero dar formações, workshops, palestras, e outras formas de educação para explicar
melhor os mecanismos deste nosso computador, e como melhor lidar com ele para nosso benefício pessoal e
libertação.
- Em que consistem as Terapias em Bioenergia e Informação (TBI)?
As TBI são uma abordagem totalmente inovadora para a cura e resolução das causas do sofrimento humano. São
uma nova engenharia, a tecnologia que permite conhecer e interagir com o "super-computador humano" de forma a
corrigir os erros e disfunções que levam ao aparecimento dos sintomas físicos e psicológicos desconfortáveis que
ninguém quer ter (dores físicas crónicas, fobias, compulsões, etc.). Isto é conseguido de forma rápida, eficaz, e
totalmente agradável e natural para o paciente. A TBI é os métodos terapêuticos facilitados por um terapeuta sobre
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o paciente mas muito mais do que isto - ela representa o estudo da maquinaria humana no seu
fundamental, o entendimento do como e porquê sofremos, e como podemos "dar a volta" a esses
processos para, em vez de sermos escravos deles, tenhamos total controlo sobre a nossa maquinaria (corpo-mente),
através de técnicas de auto-ajuda e auto-conhecimento.
- De que forma as TBI ajudam na redução da dor e na promoção de uma vida mais harmoniosa e feliz?
De forma espetacular! Sei que sou suspeito, mas realmente não conheço tecnologia mais avançada do que esta para
resolver, de forma profunda e duradoura, os problemas que afligem o ser humano. Continuo a ficar estupefacto com
os resultados que se conseguem com estas terapias - desde o alívio rápido de dores e desconfortos físicos (por vezes
em poucos segundos!) - como dores de garganta, dores musculares e das articulações, etc. - ao alívio de problemas
emocionais profundos da mesma forma, como depressões, obsessões, pesadelos, traumas, problemas relacionais,
etc. É de facto espantoso o âmbito absolutamente alargado de aplicação destes métodos. Isto é fácil de se perceber
quando entendemos que lidamos com a maquinaria básica do ser humano, com aquilo que controla TUDO no corpomente...Assim, não há nada que não possa beneficiar destas abordagens. As pessoas sentem-se rapidamente mais
leves, livres e dizem que são mais "elas próprias" - muitas vezes algo que não sentem desde crianças. Ficam muito
literalmente libertas dos pesos físicos e emocionais que as atormentavam. Tudo nas suas vidas muda para melhor
como consequência disso. Debaixo de todo este "lixo" acumulado (fruto de condicionamentos acumulados a que
todos estamos sujeitos) está a nossa essência, que é pura alegria e bem estar - tal como as crianças e os animais o
mostram. É isto que os clientes da TBI reportam sentir. As potencialidades benéficas com a TBI, se a quisermos
realmente abraçar e entender, são por isso imensuráveis.
- Quais os benefícios das TBI em relação à medicina convencional?
Eu não gosto muito de contrastar as TBI com a medicina convencional porque de facto está noutro âmbito mais
alargado. É verdade que as TBI permitem a redução considerável ou total erradicação de sintomas físicos e
emocionais (que se desvanecem como o fumo que eram realmente!) - e esse é um avanço incrível na terapêutica e
medicina humana, e aquilo que primeiro atrai as pessoas - mas o objectivo da TBI não é o de "competir" com a
medicina convencional. A abordagem e a visão do ser humano que a TBI proporciona é radicalmente diferente da
medicina convencional, e o seu objectivo é mais profundo: a total erradicação do sofrimento no ser humano pelo
auto-conhecimento. Aliás, as diferenças de visão começam logo pelo conceito do que é o corpo e a mente humana
na essência. Na medicina convencional, que usa a biologia e a bioquímica como fundamento teórico (e eu sou
biólogo por formação), o corpo humano é visto como uma amálgama de moléculas que interagem entre si quase
que por magia. Tudo é estudado apenas ao nível material, celular e molecular - aquilo que se pode "ver e agarrar", e
as "forças" que regem estas moléculas (a energia) é quase um produto secundário ou um acessório. Mas eu
pergunto: o que faz duas moléculas (aparentemente não-inteligentes) "encontrarem-se" tão rapidamente no
"oceano" do plasma celular? Como explicar a rapidez com que pensamos, movemos um braço, rimos, dançamos,
fazemos contas matemáticas, etc. usando este modelo? Impossível. Tem que haver um mecanismo muito mais
sofisticado, eficiente e rápido, que funciona "à velocidade da luz" por assim dizer, que explique tamanha sofisticação
de movimentos e atividades. E existe. Eu chamo a este sistema o Sistema Bioenergético Informacional, pois funciona
de facto à base de bioenergia (uma espécie de "luz supersónica" invisível) e informação. Estas duas partes do
sistema podem ser equiparados ao hardware a software de um computador respetivamente. Ambas partes não se
podem ver ou agarrar, mas os seus efeitos podem ser claramente observados (como o vento demonstra a existência
de uma força que o faz mover). Isto pode parecer pura especulação mas não é - é muito real e concreto, e pode ser
demonstrado das mais variadas formas - pelos resultados e modo de ação das TBI por exemplo, mas também por
várias evidências científicas e empíricas. No livro, assim como em palestras ou formações, entro em muito mais
detalhe sobre isto e exploro algumas destas demonstrações e evidências.
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As TBI abrem novas perspectivas e mudanças de paradigma. Como exemplo temos a noção de
sofrimento, que se acredita ser “fruto de algo externo”, mas as TBI indicam que “o que causa o
sofrimento é alguma coisa que acontece dentro do ser humano”.
- Pode explicar-nos um pouco sobre estes “novos” prismas e dar algum exemplo concreto?
Sim, parece estranho mas as evidências (e não só da TBI mas de experiências modernas na área da psicologia e da
cognição humana!) vão claramente nesse sentido - nós não sofremos pelo que nos acontece exteriormente (porque,
por exemplo, perdemos o emprego, ou porque o nosso cônjuge não nos entende, ou porque nos morreu um familiar
próximo) mas sim por algo interno, em particular pela forma como estes eventos externos são automaticamente
interpretados internamente pelo nosso sistema, levando a reações várias (e sintomas!). Podia dar imensos exemplos
disto (afinal isto é observado sistematicamente na minha prática com os mais variados pacientes), e vários exemplos
aparecem no livro, mas vou mencionar aqui só um caso bastante típico: o de muitas pessoas que se queixam de
problemas concretos de relacionamento com um familiar por exemplo, em particular com o pai ou com a mãe. Ou
porque se sentem desprezadas por eles, ou porque foram mal acarinhadas ou maltratadas, etc. Isto de facto
aconteceu, e ficaram magoadas. A verdade é que, quando trabalho essas mágoas com a paciente, no sentido de as
libertar, a percepção, e consequentemente relacionamento com a mãe ou o pai, muda radicalmente e
espontaneamente! Tive vários exemplos disso, e dois recentes são exemplificativos: uma paciente minha disse-me
que se passou a dar muito melhor com a mãe depois das nossas sessões sobre o tema, e - pela primeira vez na vida
segundo ela - a mãe elogiou-a, apoio-a e defendeu-a espontaneamente, algo que nunca tinha acontecido até então!
Uma outra cliente queixosa de um muito mau relacionamento com o pai que, segundo ela, sempre a tinha
inferiorizado, notou que deixou de ter estes maus sentimentos pelo pai, e até começava a sentir carinho por ele!
(Dava por si preocupada com o que lhe iria oferecer no aniversário por exemplo, algo que nunca antes lhe tinha
acontecido.) Como consequência o relacionamento deles melhorou, mostrando-se o pai também mais afetuoso para
com ela. Ou seja: a outra pessoa mudou (espontaneamente e sem sugestão nenhuma) como consequência da
mudança interior (de energia/emoção e percepção) dos pacientes. Como eles próprios reportam: parece milagre ou
magia, mas não é. E repare-se também que não foi dada nenhuma instrução ao paciente para se comportar de
maneira diferente para com o pai ou mãe, não foram dados conselhos para este procurar entender ou ter outra
atitude para com eles, etc. Tudo isto ocorreu espontaneamente desde que foram libertados os "maus sentimentos"
(ou impressões) que a pessoa sentia em relação à pessoa que a estava a incomodar (isto aplica-se a outras pessoas
também, não só a familiares como é óbvio). Resumindo - as evidências, se bem que contraintuitivas, são claras nesse
sentido: nós sofremos devido a mecanismos internos disfuncionais, não diretamente devido a estímulos e fatores
externos. Afinal de contas ninguém reage às mesmas circunstâncias (seja um jogo de futebol, um dia de chuva, ou a
uma ratazana) da mesma maneira. O problema é que certas destas reações disfuncionais podem levar e levam ao
aparecimento de tensões internas persistentes, que são a causa dos sintomas físicos (dores e mal-estares
persistentes) e psíquicos (cansaço, medos, "pesos da vida") de que as pessoas se queixam.
“Encontrará nestas páginas uma visão decerto nova e diferente da realidade. Penso que é uma visão emergente no
mundo, pois atravessa e integra os mais diversos ramos do conhecimento, desde a Física Quântica ao Esoterismo,
passando pela Psicologia, a Informática, a Matemática, a Biologia, entre muitos outros”, escreve na Nota
Introdutória do seu livro.
- Como integra estes diversos conhecimentos no seu trabalho?
Eles estão integrados automaticamente por assim dizer, pois todos eles apontam para uma mesma realidade. O
fantástico daquilo que fui descobrindo, e que continuo a descobrir diariamente, é que estes princípios e
conhecimentos foram e continuam a ser descobertos pelos mais variados campos de conhecimento. Na filosofia, na
ciência, na tecnologia, na psicologia experimental, na vivência de cada um - em todas as áreas se descobrem os
mesmos princípios, pois a realidade é sempre a mesma, vista por diferentes prismas. A preocupação específica da
TBI é a de delinear, descobrir e entender, de forma simples e prática, os princípios que explicam o comportamento e
funcionamento do ser humano, para aprender a usá-los de forma a aliviar o sofrimento de forma eficiente, não
evasiva, rápida e agradável. E é isso que conseguem, felizmente. Mas para conhecer mais especificamente como
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áreas como a Física, a Psicologia, a Filosofia Mística Oriental e muitas outras áreas antigas e modernas
confluem num mesmo conhecimento, o melhor mesmo é dar uma olhadela dentro das páginas do
livro.
- Que entusiasmantes possibilidades tem descoberto no seu trabalho pessoal e profissional que quer partilhar
com os nossos leitores?
A mais entusiasmante é realmente a possibilidade dos seres humanos, coletivamente e pessoalmente, poderem
viver felizes e em paz MESMO, não como consequência de um grande esforço contínuo, etc. Eu acredito piamente (e
é mais do que uma crença, pois as evidências demonstram-no), que é possível existir como ser humano num estado
natural e automático de bem-estar, paz e alegria, como, acredito, existe o resto da criação espontaneamente. Não é
um estado acessível imediatamente a todos nós (como bem sabemos), mas é um estado latente à espera de ser
descoberto e tornado realidade por auto-trabalho e conhecimento. Afinal, esta é a promessa de todas as religiões e
correntes místicas do mundo: a existência de um estado de libertação total do condicionamento da mente humana
(o moksha do budismo e do hinduísmo, a salvação do cristianismo, etc.). Ao longo dos séculos e vidas caímos no erro
de assumir que o sofrimento faz parte do condicionamento humano e, se bem que foi assim durante muitas
existências, a verdade é que não tem que ser absolutamente assim. É o trabalho interior de auto-conhecimento que
nos leva a esta libertação tão venerada por tantas culturas ancestrais.
- Como vê a aceitação e abertura para o trabalho que tem vindo a desenvolver?
Bom, é sabido que a área da - vamos chamar-lhe isto à falta de melhor palavra - espiritualidade, tem sido vista com
maus olhos (em particular na cultura ocidental), e por vezes com razão. Ela tem sido envolta em muitos mitos e
superstições, histórias de bruxas e feiticeiros, "más energias", e em suma, muita ignorância. Neste aspecto não
saímos da idade média, e a ignorância à volta dos temas "invisíveis" da mente e da energia é atroz (a palavra
"espírito" significa "aquilo que se move mas não se vê" - como os pensamentos e a energia vital que anima os corpos
e as mentes dos animais - e não deve ser confundido com espiritismo). Vivemos uma época de abertura para estes
temas, mas nem por isso eles passaram a ser tratados mais seriamente, com a objectividade, a seriedade e o espírito
científico que eles merecem e que é necessário! É aqui que as TBI se distinguem. Pela primeira vez procura-se aplicar
um estudo objetivo e cientificamente são a estes temas tão "obscuros", que não têm que o ser. No meu livro explico
por exemplo, de forma clara e objectiva, como e porque é que somos seres eletromagnéticos, bioenergéticos, sem
ter que mencionar chakras, cores, símbolos, etc. Por outro lado, apesar de a ciência se dizer aberta e não-sectária,
ela claramente se fechou a estudar estes temas, sendo eles demasiado facilmente "postos de lado" e assumidos
como "fantasias" pelos ditos "racionalistas". Pois, como noutras coisas da vida, é no meio que está a virtude. A TBI
procura seguir este caminho do meio, nem sempre o mais fácil: não se fecha a fenómenos que claramente são reais
apesar de não terem explicação científica imediata ou contemporânea, mas também não cai em superstições e
explicações fáceis e místicas para eles. Ela usa o método científico para explicá-los, sempre num espírito crítico e
objectivo, mas ao mesmo tempo aberto e descobridor. E é isto que levou aos fantásticos avanços que a plataforma
que desenvolvi a que chamo TBI proporciona, e que espero que venha a crescer ainda mais. É uma verdadeira
engenharia do ser humano, com o intuito de o libertar, como eram as ciências subjetivas práticas e milenares do
Yoga e do QiGong no Oriente, com os quais encontra grandes similitudes em termos de abordagens e de resultados
práticos baseados em princípios similares.
- O que o paciente pode esperar de uma consulta recorrendo às TBI?
As consultas devem parecer um pouco estranhas à maioria das pessoas, pois são diferentes em muitos aspectos.
Numa primeira fase há o normal: ouvir as queixas do paciente e procurar delinear os objetivos e rumo do
tratamento. O paciente pode queixar-se de dores físicas e/ou emocionais, e o terapeuta procura apurar quando e
em que circunstâncias começou o problema, e as causas ou situações que poderiam ter dado origem ao mesmo. O
tratamento propriamente dito consiste geralmente no uso de duas técnicas específicas: o tapping (batimento
rítmico com a ponta dos dedos em pontos energéticos específicos do corpo enquanto se dizem frases relacionadas
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com o problema ou as suas causas) ou a Cura por Foco Mental (ou Ressonância Vibracional), que
ocorre mais em silêncio e onde o terapeuta "sintoniza com" e sente as causas de tensão ou
perturbação no sistema e procura re-energizá-lo para elas (isto é, dissolver as tensões energéticas relacionadas com
essas causas). Como ocorre predominantemente em silêncio, não há grande conversa ou tentativa de racionalização
dos problemas, mas ao mesmo tempo os pacientes geralmente sentem-se bem mais leves e libertos das suas
tensões e sintomas, ficam geralmente admirados como isso aconteceu sem grande cognição consciente (isso
acontece porque se comunica diretamente com o sistema bioenergético informacional, o "subconsciente" ou
inteligência inata do corpo por assim dizer). No final e durante o dia-a-dia a seguir às sessões, os pacientes
geralmente notam que os problemas de que se queixavam deixaram de ter "tanta força" ou desapareceram
completamente, e notam também mudanças positivas noutras áreas das suas vidas: maior eficiência no trabalho por
exemplo, melhores relacionamentos interpessoais, maior bem-estar interior, maior robustez emocional, maior
criatividade, e por aí fora. Em sessões de seguimento apuramos o que mudou de positivo, mas também o que ainda
lá está a incomodar, para assim irmos colmatando as falhas. O espantoso e altamente benéfico disto, é que as
correções feitas permanecem, isto é, são geralmente duradouras ou perfeitamente permanentes. É só uma questão
de se irem "desatando os nós" que ficaram ainda presos, até o sistema ficar completamente "limpo" ou liberto dos
padrões/impressões internas relacionadas com o problema (e que o estavam a manter). Geralmente isto conseguese entre 1 e 7 sessões, para um determinado problema.
No seu livro diz-nos que “Atualmente, num mundo em que a objetividade e o materialismo predominam, em que se
acredita que algo só existe quando pode ser medido e encapsulado mecanicamente de alguma forma, cai-se numa
certa miopia espiritual, perdendo-se muitos benefícios potenciais latentes neste conhecimento.”
- Na sua opinião, o que precisa de ser feito para haver uma abertura de consciência e reconhecimento nestas
áreas?
Bom, parece que temos ainda um longo caminho pela frente para de facto haver uma consciencialização geral destes
fenómenos internos perfeitamente determinantes para o bem estar humano. Na verdade, esta mudança pode
acontecer num segundo, ou em muitas centenas de anos. É sabido que quando uma ideia é aceite pela sociedade no
geral, ela torna-se um "lugar-comum", e é aceite automaticamente pelos indivíduos como verdadeira. Se uma certa
percentagem (ou elite) da sociedade ficar convencida da veracidade destes princípios, então a massa total da
sociedade as aceitará também mais facilmente. Mas neste caso em particular, a libertação interna na verdade
depende quase totalmente do trabalho e da vontade de cada um para consigo, não chega alguém nos dizer que é
assim (se assim não fosse, bastava o exemplo de um bom sábio para nos salvar a todos, e já tivemos vários!). Tem
que haver primeiro um "vislumbre" de que as coisas não são bem como pensamos que eram até agora, um
vislumbre de que de facto a resposta está dentro de nós, e haver vontade de descobrir a verdade. Este é o início da
verdadeira descoberta e da evolução. Para isso é necessária coragem. Coragem de pensar fora dos moldes habituais,
e de estar disposto a não saber nada para realmente aprender. Assim, o que acho que é necessário, é de todos
acreditarmos no potencial que cada um de nós tem (o que temos dentro de nós), e de deixar de ver tudo pelos
dogmas e condicionamentos habituais. Isto é o mais difícil: quebrar as barreiras da nossa própria mente. São os
medos (condicionados e internos) que nos impedem de avançar. O ser humano existe num género de "limbo
evolutivo", entre o animal (instintivo e compulsivo) e um ser superior, perfeitamente consciente e em perfeito
controlo do seu interior. Já perdemos a inocência e pureza do animal (que mata, por exemplo, mas não sabe que
"fez mal", nem tem essa noção) mas ainda não ultrapassamos os seus instintos e impulsos mais primários. Por isso
nos sentimos mal com certas ações que cometemos, ou sentimos que "as coisas não deveriam ser assim". Esta é a
raiz do sofrimento. É a inocência perdida falada na Bíblia. Só há uma saída: já não podemos andar para trás e
desaprender o que aprendemos (a consciência de nós próprios que ganhamos), por isso só nos resta evoluir no
sentido de uma maior consciência e auto-conhecimento, do que realmente somos e de como funcionamos. Isto é
claramente possível (este foi aliás o ensinamento de inúmeros "iluminados" antes de nós) mas não é divulgado o
suficiente, nem pouco mais ou menos. Posto de forma simples: acredito que a educação básica do ser humano passa
pelo ensinamento de como realmente funcionamos e de que somos feitos em termos emocionais, psicológicos e
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físicos, para criarmos seres humanos primariamente preocupados em olharem para dentro e
conquistarem o terreno dos seus próprios organismos, em vez de serem levados por eles. De criarmos
seres auto-responsáveis. Como dizia um guru indiano: a paz e a felicidade devia ser o básico da existência de um ser
humano; sem isso tudo o resto é impossível. Ou seja, esta é a diferença entre andarmos com um veículo (o nosso
organismo ou corpo-mente) aos trambolhões pela vida (como carrinhos de choque numa feira!) - a causa do imenso
sofrimento pessoal e colectivo que vemos - ou viajarmos suavemente e com total harmonia, conhecimento e
segurança, pela estrada da existência.
- De que forma o que apresenta neste livro pode ajudar no autoconhecimento e transformação pessoal?
Bom, penso que já respondi a esta questão nas respostas anteriores mas, basicamente, ele ensina-nos, ou pelo
menos propõe-nos ver, fora dos paradigmas comuns, o que somos e como funcionamos, apresentando uma visão do
organismo (corpo e mente, que na verdade são um todo uno interligado) como um super-computador que pode ser
conhecido e gerido como tal. O livro apresenta uma série de experiências também, que podem ser testadas por
qualquer pessoa, que demonstram ao leitor como de facto somos seres energéticos, e como funcionamos à base de
informação. Isto muda tudo na nossa interação com o mundo! Para certas pessoas este livro foi a súmula de muito
conhecimento adquirido e intuitivo que tinham, mas onde as "peças" não tinham sido ainda ligadas. Era esse o meu
objectivo: apresentar um modelo da realidade e do nosso ser que seja simples de entender mas profundo ao mesmo
tempo, e que permita ao leitor começar já a aplicar estes princípios para seu benefício pessoal na sua própria vida.
Ele abre uma luz, por assim dizer, sobre mecanismos escondidos à plena vista de todos, que simplesmente ainda não
tinham sido des-cobertos (como o facto dos nossos julgamentos e opiniões serem fenómenos totalmente subjetivos,
apesar de nós automaticamente os considerarmos, e agirmos como se fossem reais, objectivos e absolutamente
verdadeiros!). É uma "miopia interna" de que todos comungamos, e da qual só nos podemos curar por mérito
próprio.
No livro conta diversas “Histórias Reais de Curas Impossíveis”.
- É possível, com algumas manipulações bioenergéticas e mentais, dissipar doenças que se pensam incuráveis?
Nem é necessário falarmos de "doenças incuráveis"...Quando uma pessoa tem "um dente a abanar", e nem sequer
consegue trincar para aquele lado pois lhe dói e sente claramente o dente a abanar, e se consegue, com simples
manipulações bioenergéticas e informacionais e sem toque, fazer com que aquele dente deixe de abanar e esteja de
novo (e se sinta como) forte e robusto, de tal maneira que a pessoa já pode trincar para aquele lado e com aquele
dente sem qualquer problema, isto é uma "cura impossível", um verdadeiro "milagre"! A mesma coisa acontece com
o desaparecimento de dores ou de "músculos presos" com as mesmas interações à distância...Enfim, já assisti e
facilitei muitos "milagres" como estes, e por isso decidi escrever sobre eles, pois são de facto fenómenos naturais,
que podem ser previsíveis e sistemáticos, e de imenso poder prático para a vida das pessoas. Como se pode ver, isto
muda tudo no nosso entendimento do que somos e como funcionamos! Mas respondendo à sua pergunta mais
diretamente, sim, várias histórias realmente mostram como pessoas que estavam diagnosticadas com uma doença
incurável, e com um prazo de validade estipulado até, viveram muitos anos sem a doença ou os seus sintomas,
muito para além do seu "prazo de validade". Além disso, já tratei vários casos em que as pessoas me disseram que
os especialistas diziam que aquilo "já não tinha cura", e na verdade teve. Isto mostra, claramente, que não existem
diagnósticos perfeitos ou infalíveis, e que há muitos caminhos possíveis para alguma doença ou outra situação
qualquer (como explico no livro, a doença é um processo, não uma "coisa" estática). Mostra também que tudo
depende muito do estado interior (mental e energético) da pessoa do que qualquer determinismo externo. No
entanto isto não quer dizer que não se deva levar a sério diagnósticos médicos. O que sim quer dizer é que devemos
levar em conta o imenso poder da mente, e das ideias e programas nela armazenada, para determinar o que vai ou
não acontecer. A sugestão de que uma doença ou condição não tem cura é muito pouco produtiva e é limitativa do
meu ponto de vista, pois é, como tudo na vida, um fenómeno indeterminado (como o tempo/a meteorologia).
Enfim, é um terreno movediço este, cheio de controversas, que na verdade não é o mais importante, nem a maior
preocupação da TBI. O importante, do meu ponto de vista e na perspectiva da TBI, é que as pessoas vivam felizes e
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realizadas sempre. Isto é independente de uma pessoa ter ou não uma "doença incurável", ou de
qualquer outra circunstância externa da sua vida, como já foi explicado acima (e como falo no livro
em maior profundidade).
- Na sua opinião, devemos questionar-nos sobre os diagnósticos médicos que são feitos e avaliar a sua veracidade
procurando respostas dentro do nosso “mundo interno”?
Penso ter falado sobre isto na questão anterior. Não há respostas absolutas para cada caso, cada pessoa deve
aprender a gerir o efeito dos diagnósticos médicos feitos sobre si à sua maneira, da melhor forma possível. É uma
arte na verdade. No essência trata-se de gerir a forma como lidamos com qualquer dos nossos próprios medos e
impulsos negativos internos, é o mesmo fenómeno. O nosso bem-estar interior vai depender disto, da forma como
lidamos com o que nos acontece. Isto tem, obviamente, também um efeito na nossa energia e fisiologia (está tudo
ligado) e, claramente, o nosso estado interior de maior ou menor bem-estar tem também um efeito na nossa saúde
(as pessoas que ultrapassaram doenças debilitantes reportam esta relação). No entanto não me cabe a mim dizer o
que se deve ou não fazer em cada situação, apenas descrever os princípios que parecem reger a mente e o corpo
humano, segundo as evidências dadas pela TBI. Mais uma vez o caminho do meio parece-me o mais sensato: não
ignorar diagnósticos médicos (ou qualquer outra coisa que nos perturbe) fazendo de conta que não existem, mas
também não ficarmos completamente obcecados por elas. Os antigos Orientais (os Taoistas por exemplo) falavam e
falam do estado de "neutralidade", que é um conceito difícil de explicar por palavras, e de fácil desentendimento,
mas que na verdade é este "caminho do meio".
- Como vê o acesso à informação nos dias de hoje e de que forma esse acesso influencia o estado de saúde e
felicidade das pessoas?
Como tudo na vida, pode ser bom ou mau. É uma ferramenta poderosíssima e, tal como com qualquer outra
ferramenta, pode-se dar bom ou mau uso a ela, determinado pelos resultados do seu uso (eu posso cozinhar uma
refeição com o fogo, ou queimar uma casa). Acho que, no lado positivo, é excelente o grau de acesso que temos à
informação. Teria sido por exemplo, acredito, para mim muito mais difícil "juntar as peças" da TBI se não houvesse
internet ou este acesso à informação que temos hoje em dia! Para além disso, é este mesmo acesso à informação
que permite que ideias que poderiam parecer "estranhas" ou até "perigosas" até agora, possam ser vistas hoje como
algo muito mais natural - se, por exemplo, uma outra cultura as adopta. A ideia de uma "energia vital" é estranha e
misteriosa para a nossa cultura Ocidental, mas é um conceito concreto e banal em várias culturas indígenas e
Orientais. Saber isto permite-nos estar muito mais abertos a elas, em vez de as "varrermos para debaixo do tapete"
com um desdém imediato. Por exemplo, como conto no livro, o Europeu que viveu no século XVIII, Franz Anton
Mesmer, que curava pessoas com as mãos usando o "magnetismo animal" (como ele o chamava), e que foi alvo de
chacota e desprezo pela alta sociedade de então, não se teria porventura sentido tão mal se soubesse que no
Oriente tratavam este mesmo biomagnetismo por tu há milénios (a que chamam Qi ou Prana), e o usam para fazer o
mesmo que Mesmer!
- Estaremos a viver num mundo de ilusões onde o que é essencial nos escapa?
Na essência sim :) Mas não como geralmente é suposto. É demasiado intrincado para explicar aqui em poucas
palavras, mas na essência o mundo que vemos e percepcionamos com os nosso sentidos é, em larga medida,
totalmente construído e reconstruído internamente. Por isso é que a nossa percepção de algo (como o nosso pai ou
mãe, como vimos acima) pode mudar tão radicalmente quando algo dentro de nós muda. Isto é algo que é dito há
milénios pelas mais variadas correntes filosóficas, místicas e religiosas do mundo: a verdadeira resposta para os
nossos problemas está dentro, não fora de nós. Mas uma coisa é a teoria, outra é a prática, e as evidências claras
que a TBI nos dá com os seus resultados são um valiosíssimo e poderoso adjunto: o sofrimento é criado, e resolvido,
internamente! É assim que o sofrimento desaparece com as TBI! Uma forma simples de percebermos como o mundo
que vemos é construído internamente é dada pelas chamadas ilusões de óptica, em que vemos algo que sabemos
não estar lá, como duas linhas curvas que na verdade são perfeitamente lineares (ver também exemplos disto no
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livro). O interessante é que, mesmo sabendo objetivamente que aquelas linhas são retas (medindo
com réguas por exemplo), não somos capazes de deixá-las de ver como curvas, por muito que
queiramos! Ou seja, o mecanismo interno que "decide" que aquelas linhas são para ser vistas assim é automático e
está para além do nosso controlo consciente. O mesmo acontece com o resto das nossas percepções. A forma como
vemos qualquer situação ou pessoa na nossa vida é filtrada automaticamente por poderosos condicionamentos
internos, que vão determinar a forma como vamos reagir e ver aquilo. Por muito que não queiramos ter um dado
sintoma ou medo, ele parece ser mais forte do que nós, precisamente por estar fora do nosso controlo consciente.
No entanto, quanto mais conhecemos e entendemos estes mecanismos inatos do organismo ou veículo em que
estamos inseridos, mais fácil será para nós tomarmos conta do seu volante e demais controlos.
- Com a sua experiência, quais são para si as crenças limitadoras, superstições e mitos que impedem o caminho
para a felicidade?
Acho que já falei de várias, mas a principal é pensar que a resposta para os nossos problemas está na procura de
mudanças externas, e de que o caminho é fácil ou deve ser fácil. Isto é como um animal constantemente atrás da sua
própria cauda. Da mesma forma que nos parece óbvio que é o sol que anda à volta da terra (ao observarmos
diretamente o sol a fazer isto todos os dias!), também nos parece óbvio que são as circunstâncias externas que estão
a determinar o nosso bem ou mal estar, estando completamente cegos ao - e escravos do! - funcionamento
constante de mecanismos internos que nos "obrigam" a ver e a sentir as coisas de uma determinada maneira! É
realmente mais fácil (e parece até mais lógico) "culpar" o exterior para o nosso sofrimento, mas a verdadeira e única
saída para este percalço é o auto-conhecimento. Assim, o primeiro passo para a libertação interior (e para a
verdadeira felicidade portanto) é o reconhecimento e estudo constante de nós mesmos, do nosso funcionamento
essencial, para descobrirmos, completamente, a nossa natureza essencial, que é pura alegria e satisfação. Na
verdade esta essência está sempre lá, só está coberta por uma névoa temporária, assim como o sol está por vezes
coberta por nuvens.
- Que 2 mudanças pode recomendar para equilibrar corpo, mente e energia?
Existem inúmeras técnicas e abordagens de auto-conhecimento e otimização de corpo-mente para a libertação
interior. Todas elas têm os seus benefícios, aplicações e indicações, e também as suas limitações. Na verdade o que
funciona para uma dada pessoa num determinado período da sua vida, pode não funcionar para outra ou para a
mesma pessoa noutro período. Há técnicas mais ou menos "avançadas" ou ajustadas à situação de cada um, e por
isso cada pessoa deve procurar por si as suas próprias respostas. É uma arte. O primeiro ingrediente, e o mais
essencial, é querer mudar, querer procurar, querer encontrar, querer caminhar e trabalhar nesse sentido (sem
trabalho não há nada!). Na perspectiva da TBI o que importa mesmo é ensinar os princípios básicos que regem o
corpo e a mente do indivíduo, para que cada pessoa os ponha em prática e os adapte ao seu próprio caso (é deste
ensinamento profundo e demonstração de várias técnicas e práticas que tratamos nas workshops). Mas posso tentar
dar dois exercícios ou abordagens simples. Na essência existem dois tipos de exercícios básicos: aqueles que focam
no corpo, e aqueles que focam na mente. Na verdade não importa quais usamos mais, pois como corpo e mente são
um todo interdependente, eles irão afetar e melhorar o organismo no seu conjunto, corpo, mente e espírito. Um
exercício físico que posso prescrever é o estiramento/flexibilização. Estirar e flexibilizar sistematicamente os vários
tecidos do corpo (dentro das limitações de cada um, e sempre de forma agradável claro!) leva naturalmente (e
quando bem feito) a um fluxo mais abundante e desimpedido de bioenergia pelo sistema. Isto faz-nos sentir
regenerados, mais relaxados e com maior energia ao mesmo tempo, e também com uma percepção e pensamento
mais leves e claros (lá está - mente e corpo são um só!). Este é o mecanismo básico do Hatha Yoga, tão popular entre
nós: o estiramento (com suavidade e respeito pelos limites de cada um) dos tecidos, com o intuito de melhorar a
condutividade energética do corpo (eu bem disse que somos seres literalmente eletromagnéticos!). Isto ajuda,
sistematicamente, a libertar "nós"/tensões da rede eletromagnética do organismo, para que a energia física e
psíquica corra melhor pelos tecidos, levando-nos a sentirmo-nos e a pensar melhor. Um exercício puramente mental
prende-se, por exemplo, com o questionamento das crenças limitativas internas de cada um, ou um "auto8

inquérito". Aqui (e sugiro que se vá escrevendo este diálogo interior para ser mais eficaz) vamos
questionando ideias que por vezes nunca nos lembramos de questionar, à volta de alguma questão
específica. Por exemplo, imaginemos que temos baixa auto-estima. Podemos começar por questionar de onde isso
vem, e se faz sentido, realmente, pensar assim? Será que é mesmo verdade que temos baixa auto-estima? O que
prova isso? Foi alguém que nos disse? Porquê? Faz sentido? Podemos procurar exemplos que demonstram o
contrário por exemplo, identificar momentos claros de alta auto-estima! Se eles existiram poder-se-á dizer que
somos "uma pessoa com baixa auto-estima"? A ideia é chegar a um "clique" interno (ele existe!) em que realmente
se "fez luz". Quando ele acontecer nós vamos saber. Vai-nos parecer que uma porta ou rasgo se abriu na mente, que
a mente viu algo que simplesmente não estava a ver ou considerar antes, que ficou um pouco mais aberta, mais
flexível, com mais luz, em relação a esse tema ou padrão. É um verdadeiro Hatha Yoga Mental!
- Que significado tem para si este livro?
Este livro é um início da divulgação de temas que considero extremamente relevantes e importantes, agora e
sempre. O que é mais importante para nós do que o verdadeiro bem-estar e a realização humana? Todo o
sofrimento humano advém destes mecanismos internos na essência, mesmo as guerras entre nações, etc. Toda a
gente busca esta realização e felicidade. Todos sabemos que a queremos. Simplesmente andamos à procura nos
locais errados. Este livro pretende ser um contributo sério no sentido de iluminar e abrir os horizontes às pessoas e à
sociedade, para uma discussão séria destes temas. De fazer descobrir às pessoas que têm muito mais dentro delas, e
muito mais a acontecer nos bastidores do seu ser, do que supunham à partida, e de que a libertação e a resposta já
está nelas! É um livro de possibilidades e potencialidades imensas. Um re-descobrir. Espero que seja o início de uma
grande divulgação destes temas por diversos meios (palestras, cursos, workshops, etc.), para que a sociedade como
um todo se abra e esteja disponível a esta maravilhosa possibilidade.
- Que conselhos quer deixar a quem comprar o seu livro?
Podia dizer o cliché: que seja feliz! E era a verdade. Mas era simplista. Gostava de dizer que a felicidade é possível,
mais possível do que imagina, mas que quase de certeza não está onde pensa que está. E também que sem trabalho
não há nada. Estamos a avançar imenso no conhecimento de como as coisas funcionam mas, sem vontade, e sem
muita muita dedicação, nada é possível. Cada um de nós tem que fazer o seu trabalho com a motivação de se
libertar. Pode até já saber ou ter a noção de que a resposta está dentro de si, mas não saber como abrir a metafórica
"porta" interna. Eu digo-lhe: essa porta, essa fechadura, e essa chave existem, continue à procura. Só a persistência
e o trabalho dedicado - lendo, aprendendo, procurando, e pondo em prática - levam finalmente ao fruto. O livro que
tem em mãos é uma porta, e haverá outras - deixe-se inspirar e iluminar por elas; ao lê-lo procure ver o que ele
desperta dentro de si - esse é o seu guia, o seu caminho, e o seu objectivo. Boa sorte no seu caminho, e bem haja!
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