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Os princípiOs básicOs

Neste capítulo, descrevo em pormenor a cura e a recuperação de 
uma grande quantidade de doenças físicas na vida de um médico. 
Delinearei os princípios básicos que facilitaram o processo de auto-
cura. Ao fazê-lo, procederei a uma revisão dos temas que já abordámos, 
reunindo-os numa experiência global integrada. Comecemos pelos 
conceitos básicos:

•	 Um pensamento é uma «coisa». Tem forma e energia.
•	 A mente controla o corpo com os seus pensamentos e sen-

timentos; como tal, para curar o corpo, temos de alterar os 
pensamentos e os sentimentos.

•	 O que temos em mente tende a expressar-se através do corpo.
•	 O corpo não é o eu real; é como uma marioneta controlada 

pela mente.
•	 As crenças inconscientes podem manifestar-se como doenças, 

mesmo que não nos recordemos delas.
•	 Uma doença tende a ser fruto de emoções negativas suprimidas 

e reprimidas, bem como de um pensamento que lhe dá uma 
forma específica (ou seja, consciente ou inconscientemente, 
escolhemos uma doença específica e não outra).

•	 Os pensamentos são causados por sentimentos suprimidos e 
reprimidos. Quando deixamos ir um sentimento, desaparecem 
milhares ou mesmo milhões de pensamentos que foram ativados 
por esse sentimento.

•	 Embora seja possível cancelar uma crença específica e recusar-
-lhe energia, geralmente, tentar mudar o próprio pensamento 
é um desperdício de tempo.

•	 Entregamos um sentimento quando permitimos que esteja pre-
sente sem que se condene ou julgue, ou sem que se lhe resista. 
Observamo-lo e permitimo-nos senti-lo sem tentar modificá-lo. 
Se queremos deixar ir um sentimento, ele acaba por se esgotar.

•	 Um sentimento forte pode ser recorrente, o que significa que 
há mais e que tem de ser reconhecido e entregue.

•	 Para entregar um sentimento, por vezes é necessário começar 
por renunciar ao que sentimos relativamente a essa emoção em 
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particular (por exemplo, a culpa associada ao «eu não devia 
sentir isto»).

•	 Para renunciar a um sentimento, às vezes é necessário reconhecer 
e deixar ir a recompensa subjacente (por exemplo, o estímulo 
dado pela ira e a simpatia que despertamos quando somos uma 
«vítima indefesa»).

•	 Os sentimentos não são o verdadeiro eu, mas programas que 
vêm e que vão. O verdadeiro Eu interior é sempre igual; logo, 
temos de deixar de nos identificar com sentimentos passageiros.

•	 Ignoremos os pensamentos. Não são mais do que infinitas 
racionalizações de sentimentos internos.

•	 Aconteça o que acontecer na vida, mantenhamos a decisão 
firme de entregar os sentimentos negativos à medida que forem 
surgindo.

•	 Tomemos a decisão de que a liberdade é mais desejável do que 
ter sentimentos negativos.

•	 Optemos por entregar os sentimentos negativos em vez de os 
expressar.

•	 Entreguemos a resistência e o ceticismo a respeito dos senti-
mentos positivos.

•	 Rejeitemos os sentimentos negativos, mas compartilhemos os 
positivos.

•	 Observemos que o deixar ir é acompanhado de uma sensação 
geral de subtileza e leveza.

•	 Renunciar a um desejo não significa que não conseguimos o 
que desejamos. Apenas abre o caminho para que tal aconteça.

•	 Obtenhamos por «osmose». Coloquemo-nos no campo ener-
gético daqueles que têm o que queremos.

•	 «A água corre para a água.» Associemo-nos a pessoas com uma 
motivação igual ou idêntica, e que tenham a intenção de expan-
dir a sua consciência e curar-se.

•	 Tenhamos a consciência de que o nosso estado interior é conhe-
cido e transmitido. As pessoas à nossa volta intuem o que esta-
mos a sentir e a pensar, mesmo que não o verbalizemos.

•	 A persistência compensa. Alguns sintomas ou doenças podem 
desaparecer rapidamente; outros podem demorar meses ou anos, 
se a condição for crónica.
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