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na minha vida mudou-me para sempre.»
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inspire-se a mudar o seu pensamento, e a sua vida tornar-se-á brilhante   

e harmoniosa.

«Novos Pensamentos para uma Nova Vida: 

Como Viver segundo a Sabedoria do Tao é o produto 

final da minha jornada de um ano de pesquisa, 

de contemplação e de aplicação à prática 

do Tao Te Ching, um livro de sabedoria que já foi 

traduzido em todo o mundo mais vezes do que 

qualquer outra obra, com exceção da Bíblia. (...) 

Em menos de cem textos curtos, esta obra 

descreve uma forma de viver equilibrada, moral 

e espiritual. E que dá resultado para todas as 

diversas facetas da vida no nosso planeta. 

Senti-me inspirado a escrever um texto 

complementar para cada verso, mostrando 

como a valiosa sabedoria que existe em cada 

um deles se aplica ao século xxi. Reconstruí os 81 

versos contidos em Novos Pensamentos para uma 

Nova Vida, tendo por base o modo como eles me 

influenciavam. Esta obra é, por isso, a minha 

interpretação pessoal do Tao Te Ching, em que 

cada um dos versos me dá uma perspetiva 

diferente sobre a vida e a natureza. À medida 

que o leitor avançar na leitura deste livro, deverá 

ter presente que estas páginas foram escritas 

a partir do que eu, no meu íntimo, senti que eram 

os aspetos mais úteis dessas dez traduções 

diversas que estudei e deverei pedir desculpa 

por quaisquer exclusões (e mesmo pelas 

inclusões que não pareçam muito adequadas).»
Como viver segundo a sabedoria do Tao

A u t o r  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  
r e c o n h e c i d o  c o m o  o  p a i  d a  m o t i v a ç ã o

21 ,5  mm

C i d b d i d T

pensamentos
para uma

nova vida

Novos

Tao Te Ching

Leia também:

www.nascente.pt

Veja o vídeo de 
apresentação 
deste livro.

Desenvolvimento Pessoal

ISBN 978-989-668-372-6

9 789896 683726



Para o meu pai, Melvin Lyle Dyer.
Mesmo não te tendo conhecido, 

depois de ter lido e estudado o Tao, 
finalmente compreendo!

Tudo é — e sempre foi — perfeito. Amo‑te.
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Prefácio

O progresso é impossível sem mudança e aqueles que não podem mudar

o modo como pensam não conseguem mudar nada.

— George Bernard Shaw

Novos Pensamentos para uma Nova Vida: Como Viver segundo a Sabedoria do 

Tao é o produto final da minha jornada de um ano de pesquisa, de con‑

templação e de aplicação à prática do Tao Te Ching, um livro de sabedo‑

ria que já foi traduzido em todo o mundo mais vezes do que qualquer outra obra, 

com exceção da Bíblia. Muitos estudiosos consideram este clássico chinês como 

a dissertação definitiva sobre a natureza da existência e continua a ser um recurso 

valioso para alcançar um modo de vida que garanta a integridade, a alegria, a paz 

e o equilíbrio. Li, recentemente, sobre alguém que ultrapassou comportamentos 

de dependência, que já punham em risco a sua vida, através da leitura e da relei‑

tura dos 81 versos deste texto antigo. Imaginem! Em menos de cem textos curtos, 

esta obra descreve uma forma de viver equilibrada, moral e espiritual. E que dá re‑

sultado para todas as diversas facetas da vida no nosso planeta.

A lenda diz‑nos que o Tao Te Ching é da autoria de Lao Tzu, um profeta que 

foi também o guardião dos arquivos imperiais na antiga capital de Luoyang. 

Perante o declínio em que estava a afundar‑se a China na época dos «reinos 

combatentes», Lao Tzu decidiu partir para Oeste, para o deserto. Na Passagem 

de Hanku, um guarda chamado Yin Hsi, conhecendo a reputação de sábio de 

Lao Tzu, pediu‑lhe que registasse a essência dos seus ensinamentos. Foi assim 

que nasceu o Tao Te Ching com os seus cinco mil carateres chineses.

Em todas as leituras que fiz das origens do Tao Te Ching, nunca encontrei 

uma versão histórica definitiva de como e quando foi escrito. No entanto, hoje 

em dia, o Tao Te Ching sobrevive em milhares de versões, em praticamente to‑

das as línguas. Aliás, ao ler este texto clássico uma manhã, e apercebendo‑me 

depois, à tarde, de uma interpretação diferente, fiquei obcecado. Encomendei 

mais traduções, cinco das quais eram muito antigas, sendo as cinco mais re‑

centes (os títulos encontram‑se na secção «Agradecimentos» desta obra). 
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Como nem há certezas históricas sobre o próprio Lao Tzu, e sobre a origem 

dos seus versos, fiquei fascinado pelas diferentes maneiras como os cinco mil 

carateres são interpretados pelos estudiosos, nas edições que examinei, ao con‑

siderar, especialmente, que muitos destes antigos símbolos chineses já não 

são utilizados e que, por isso, dão origem a versões diferentes.

Senti‑me, assim, inspirado a escrever um texto complementar para cada 

verso, mostrando como a valiosa sabedoria que existe em cada um deles se 

aplica ao século xxi. Dessas dez traduções que estudei, reconstruí os 81 versos 

contidos em Novos Pensamentos para uma Nova Vida, tendo por base o modo 

como eles me influenciavam. Esta obra é, por isso, a minha interpretação pes‑

soal do Tao Te Ching, em que cada um dos versos me dá uma perspetiva dife‑

rente sobre a vida e a natureza. À medida que o leitor avançar na leitura deste 

livro, deverá ter presente que estas páginas foram escritas a partir do que eu, 

no meu íntimo, senti que eram os aspetos mais úteis dessas dez traduções di‑

versas que estudei e deverei pedir desculpa por quaisquer exclusões (e mesmo 

pelas inclusões que não pareçam muito adequadas).

Uma das muitas dádivas do Tao Te Ching é a forma como ajuda a expandir 

a capacidade do nosso raciocínio, em especial pelo modo como Lao Tzu recorre 

à ironia e ao paradoxo para nos levar a olhar para a vida. Se, por exemplo, pen‑

sarmos que ser‑se firme é a reação mais apropriada, Lao Tzu levar‑nos‑á a ado‑

tar uma atitude de humildade. Se o que parece ser necessário é a ação, ele 

pede‑nos que consideremos o contrário da ação. Se sentimos que lutar por uma 

coisa é a maneira de conseguirmos o que queremos, ou aquilo de que precisa‑

mos, ele aconselha‑nos a abandonar essa intenção e a sermos pacientes. 

E o que é essa coisa chamada «Tao»? Como nos diz Lao Tzu no primeiro 

verso, atribuir um nome ao Tao é perdê‑lo e esta é, por isso, a melhor maneira 

que consegui arranjar para o descrever: o Tao é a realidade suprema, a Ori‑

gem universal de tudo. O Tao nunca começa nem acaba, nada faz e, no en‑

tanto, anima tudo o que existe no mundo da forma e dos limites, que 

é designado por «o mundo das 10 mil coisas».

Os comentários sobre o Tao Te Ching interpretam, em geral, o Tao como 

«o Caminho», o Te como «a forma e o poder» (ou seja, como o Tao se mani‑

festa) e o Ching como «livro». Todas as traduções que li se referem ao Tao como 

o Caminho, com maiúscula, e ao Te como o elemento que acrescenta luz ou cor 

ao Caminho. Ora, olhando eu para o nome que tenho há mais de 65 anos, 

Wayne Dyer, percebo o que pode ter‑me levado a estudar e a escrever estes tex‑

tos! Como o leitor pode ver, as primeiras três letras do meu nome próprio for‑

mam a palavra way [caminho], enquanto um dyer [tintureiro] é alguém que 
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acrescenta cores ou tonalidades mais claras a um tecido ou outro elemento. Não 

admira que eu tivesse mergulhado tão profundamente na leitura, na escrita, na 

interpretação e, mais em especial, na aplicação prática dos 81 versos.

No seu livro A Sabedoria da China e da Índia, o doutor Lin Yutang afirma: 

«Se existe uma obra, em toda a literatura oriental, que deve ser lida acima de 

todas as outras, é, em minha opinião, o Livro do Tao [de Lao Tzu] […] É um dos 

livros mais profundos de toda a filosofia mundial […].» Com Novos Pensamen‑

tos para uma Nova Vida, o leitor vai percorrer a filosofia mística e prática de Lao 

Tzu, descobrindo a alegria de poder aplicá‑la à sua vida nos nossos dias.

Escrever este livro foi uma experiência ao longo da qual me rendi por com‑

pleto a ideias que nem sempre pareciam seguir uma abordagem linear racio‑

nal e que me fizeram mudar de uma maneira que é como o próprio Tao: 

inexplicável e indescritível. Quando percebi que iria passar um ano a desen‑

volver este projeto, encarei a sua criação do modo que a seguir descrevo, e que 

registei num diário, para uso dos meus leitores:

Acordo antes das quatro horas da madrugada, medito, bebo sumos 

e suplementos alimentares e entro no meu espaço de escrita sagrado. 

Numa mesa, tenho ilustrações emolduradas de Lao Tzu: numa das 

ilustrações, está vestido com uma túnica modesta, noutra está em pé 

com um bordão e, numa terceira, surge montado num boi. Começo, 

descontraidamente, a trabalhar e leio um verso do Tao Te Ching, dei‑

xando as palavras permanecerem comigo e convidando as forças da 

vida exterior e da vida interior a inspirarem‑me.

Algumas das passagens contêm ideias que parecem ser dirigidas aos 

líderes políticos — mas, em todos os casos, tenho em mente o leitor nor‑

mal. Por outras palavras: procuro a sabedoria para todos e não apenas 

para aqueles que estão em posições cimeiras nos governos ou nas 

empresas.

Tomo algumas notas e, nos três dias que se seguem, penso no que Lao 

Tzu nos oferece. Convido o Tao a estar comigo, durante o dia e em todas 

as minhas atividades, como pano de fundo para o título deste livro. 

«Muda os teus pensamentos, Wayne», digo para mim próprio, «e vê como 

muda a tua vida». E o certo é que os meus pensamentos mudam mesmo.

Sinto que o Tao está comigo, sempre presente, sempre sem fazer nada 

e sempre sem desfazer nada. E quando Vejo, com um V maiúsculo, 

a paisagem parece‑me diferente. As pessoas que Vejo são criações divinas 

que ignoram a sua natureza ou que, de forma ainda mais pungente, 
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estão, melancolicamente, a interferir nos assuntos dos outros. Tenho, 

agora, uma perspetiva diferente: sinto‑me mais pacífico e paciente. Estou 

constantemente a ser lembrado da natureza cíclica do mundo das 10 mil 

coisas e tenho visões poderosas que alteram o que vejo. Eu sei que os seres 

humanos são como o restante mundo natural e que a tristeza, o medo, 

a frustração ou quaisquer sentimentos perturbadores não duram sempre. 

A natureza nunca cria uma tempestade que não termine. A boa sorte es‑

conde‑se dentro do azar.

Durante os meus dias de reflexão e de subsequente aplicação da sa‑

bedoria que cada verso transmite, olho, ao início de cada manhã, para 

os olhos de Lao Tzu, tal como está representado nas ilustrações, e ques‑

tiono‑o: Que querias dizer? Como é que isto se aplica aqui, hoje, a uma 

pessoa que queira viver de acordo com estes magníficos ensinamentos?

O que a seguir acontece é fantástico, apenas porque acontece. Através 

dos tempos, através da atmosfera, através da minha caneta roxa e para 

a página em que escrevo, flui algo a que eu só posso chamar escrita auto‑

mática. Eu sei que ela não me pertence. Eu sei que não posso tocar‑lhe, 

senti‑la, vê‑la ou mesmo dar‑lhe um nome, mas o certo é que as palavras 

chegam ao mundo das 10 mil coisas. Fico grato, aturdido, espantado 

e esfuziante. No dia seguinte, dou início a outra aventura de quatro dias 

com esta sabedoria que um mestre chinês registou há 2500 anos, sen‑

tindo‑me muito abençoado e honrado mas, também, completamente in‑

timidado pelo profundo impacto que estas palavras têm em mim.

Acredito que, neste século xxi, o nosso mundo deve recrutar os seus futuros 

líderes entre as pessoas banhadas pela importância das palavras de Lao Tzu. 

A nossa sobrevivência pode depender da compreensão de que conceitos como 

«inimigo» e «guerra» podem desaparecer de vidas que tenham o Tao por cen‑

tro. O Governo terá de deixar de regular a nossa vida pessoal, de aplicar aos nos‑

sos rendimentos impostos que são excessivos e de invadir a nossa privacidade.

Porém, as lições e a verdade do Tao têm de ser descobertas e aplicadas pe‑

los indivíduos. Desta forma, é possível levar cada pessoa a conhecer a enorme 

maravilha que existe dentro de si — porque cada pessoa é o Tao em ação. 

Cada ser proveio do não‑ser e a ele regressará. Portanto, para que o leitor 

desta obra dela retire benefício e usufruto máximos, deve lê‑la como se fosse 

uma jornada pessoal. Deve, em primeiro lugar, ler atentamente uma das pas‑

sagens do Tao Te Ching e o texto que a acompanha. Em seguida, deve passar 

algum tempo a aplicar o que leu, alterando o modo como foi condicionado 
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a pensar e deixando‑se abrir a uma nova maneira de concetualizar essas 

ideias. Finalmente, deve individualizar o verso que leu, escrevendo, gravando, 

desenhando ou expressando‑se da forma que se sente mais inspirado a usar. 

E avançar para o verso seguinte, com um ritmo adequado à sua natureza.

O texto seguinte pertence à obra Tao — Meditações Diárias, de Deng Ming‑ 

‑Dao, a que gosto muito de voltar diariamente. Leia este excerto e veja como 

o Tao desperta em si:

Se passar um longo período a estudar e a cultivar‑se, entrará no Tao. 

Ao fazê‑lo, também entra num mundo de perceções extraordinárias. Vai 

experimentar coisas inimagináveis, receber pensamentos e ensinamentos 

que parecem vir do nada, conhecendo coisas que poderiam ser classifica‑

das como prescientes. Mas se tentar comunicar o que está a vivenciar, 

não encontrará ninguém que o compreenda, nem ninguém que acredite 

em si. Quanto mais percorrer este caminho, mais se afasta das formas 

normais da sociedade. Pode ver a verdade, mas verificará que as pessoas 

preferem dar ouvidos aos políticos, aos atores e aos charlatães.

Se for conhecido como seguidor do Tao, as pessoas poderão procurá‑

‑lo, mas raramente serão essas as que, verdadeiramente, compreenderão 

o Tao. São as pessoas que irão aproveitar o Tao como se fosse uma mu‑

leta. Falar‑lhes das maravilhas que viu é, na maior parte das vezes, dar 

início a um fútil combate de comunicação falhada. É por isso que se diz 

que os que sabem não falam.

Então, por que não ficar calado, muito simplesmente? Usufrua do 

Tao à sua vontade. Deixe os outros considerá‑lo idiota. Dentro de si, co‑

nhecerá a alegria dos mistérios do Tao. Se encontrar alguém que possa 

beneficiar da sua experiência, deve partilhá‑la. Mas se for, apenas, al‑

guém que passa, por acaso, pelo meio de uma multidão de estranhos, 

é mais sábio manter‑se silencioso.

Talvez a mensagem dominante do Tao Te Ching seja a aprendizagem de 

como nos podemos entregar à simplicidade do que nos é dito através deste 

antigo texto sagrado. Ao pormos em prática as suas ideias, descobrimos como 

todas elas são profundas — e damos connosco, depois, surpreendidos pela 

sua simplicidade e naturalidade. Os conselhos deste antigo mestre são tão fá‑

ceis de aplicar que não devemos complicá‑los. Deixe‑se, apenas, ficar em har‑

monia com a sua natureza, em que pode confiar se se limitar a escutá‑la 

e a agir em conformidade.
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* O nome de Lao Tzu tem sido escrito de formas muito diferentes, ao longo dos anos e de 
acordo com a tradição cultural de cada nação ou região, sendo Lao Tzu outra forma muito usada. 
Neste livro, usamos a forma mais comum na língua portuguesa. [N. do E.]

Espero que o leitor se apaixone, alegremente, por Lao Tzu* e pelo seu ma‑

ravilhoso Tao Te Ching e que possa acrescentar a sua luz e a sua cor ao Grande 

Caminho. Ofereço‑lhe a minha amizade, além do meu compromisso com um 

mundo que tem o Tao por centro. Não consigo imaginar uma visão melhor 

para si, para o nosso planeta ou para o nosso universo.

— Wayne W. Dyer

Maui, Havai



Das aves
sei que têm as asas

com que voam;
dos peixes, que têm as barbatanas

com que nadam; dos animais selvagens,
que têm as pernas com que correm. Para as pernas há armadilhas,

para as barbatanas redes, para as asas flechas.
Mas quem sabe como vencem os dragões

o vento e a nuvem
para poderem subir ao céu? Hoje eu vi

[Lao Tzu] e ele é um dragão.

— de A Vida Segundo Lao Tzu, 
tradução de Witter Bynner

(Esta citação é atribuída a Confúcio, depois de ter visitado Lao Tzu, 
para lhe pedir conselho sobre aspetos da etiqueta das cerimónias.)
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1.º Verso
O Tao que pode ser enunciado

não é o Tao eterno.
O nome que pode ser pronunciado 

não é o nome eterno.

O Tao tem nome e não tem, ao mesmo tempo.
Tal como nome não tem aquilo que é a origem de todas as coisas;

tal como tem a Mãe de 10 mil coisas.

Livre do desejo, pode ver‑se o mistério;
preso ao desejo, vemos apenas as suas manifestações.

E o próprio mistério é a porta
aberta a toda a compreensão.
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Viver o mistério

Neste verso que abre o Tao Te Ching, Lao Tzu diz‑nos que «o Tao tem 

nome e não tem, ao mesmo tempo». Para o nosso intelecto ocidental, 

uma afirmação destas pode parecer um paradoxo… e é um paradoxo! 

O pensamento paradoxal faz parte de conceitos orientais como as dualidades 

yin e o yang ou masculino e feminino, onde as coisas são, confortavelmente, 

descritas como sendo, ao mesmo tempo, isto e aquilo. Nós, no Ocidente, pelo 

contrário, tendemos a ver os opostos como conceitos incompatíveis que se con‑

tradizem. No entanto, este livro pede‑nos que mudemos a nossa maneira já tão 

entranhada de pensar e que, em consequência, vejamos a nossa vida mudar.

O Tao é um domínio incognoscível e que não se pode ver, onde tudo tem 

origem. E, ao mesmo tempo, o Tao está dentro de tudo, invisível. Quando de‑

sejamos ver essa invisibilidade (mistério), tentamos defini‑la em termos do 

nosso mundo exterior onde predomina a forma — aquilo a que Lao Tzu 

chama «as 10 mil coisas». Lao Tzu diz‑nos que desistirmos de tentar ver o mis‑

tério nos permitirá, na realidade, vê‑lo. Ou seja, como gosto de pensar, «afas‑

tamo‑nos e deixamos que Deus se aproxime». Mas como podemos nós fazê‑lo? 

Uma maneira é permitir‑nos praticar mais o pensamento paradoxal, reconhe‑

cendo que desejar (querer) e ter a ausência de desejo (permitir) são diferentes 

e não são… como se fossem os extremos misteriosos de um contínuo.

Desejar é a expressão física da criação das condições que nos permitem 

sermos recetivos; ou seja, é a preparação, no mundo real, para recebermos. 

Segundo Lao Tzu, querer conhecer, ou ver, o mistério do Tao revelará as pro‑

vas de que o Tao existe, por meio de diversas manifestações, mas não o pró‑

prio mistério. Isto não é, no entanto, um beco sem saída! É a partir deste 

estado de desejo que floresce o misterioso Tao. É como se o querer se trans‑

formasse, sem esforço, no ato de permitir. Quando desejamos, vemos as ma‑

nifestações; se não desejamos, podemos ver o próprio mistério.

Quando nos sintonizamos com o que nos diz Lao Tzu, torna‑se fácil ver 

que o nosso mundo produz exemplos abundantes deste processo paradoxal. 

Pense o leitor na atividade de jardinagem e no desejo que tem dos suculentos 
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tomates caseiros ou dos narcisos da primavera: o que acontece, quando faz 

jardinagem, é que lhes permite crescerem. Agora, pense nas coisas da vida 

que envolvem o ato de querer e como elas diferem do ato de permitir: querer 

ir dormir, por exemplo, mais do que ir dormir; querer fazer dieta, mais do 

que, efetivamente, fazer dieta. Querer amar, mais do que amar. Nesta refe‑

rência ao Tao, a ausência de desejo significa confiar, permitir e deixar aconte‑

cer. O desejo é, ao mesmo tempo, o começo e o fundamento da ausência de 

desejo tal como o querer é, ao mesmo tempo, o começo e o fundamento do 

ato de permitir. São a mesma coisa e, no entanto, são diferentes.

Tome atenção aos momentos em que, no seu corpo, sente que se encontra 

no contínuo entre o desejar e o permitir (ou entre o tentar e o fazer). Tentar 

tocar piano, guiar o carro ou andar de bicicleta é a mesma coisa, embora seja 

diferente, de tocar piano, guiar o carro ou andar de bicicleta, na realidade. 

Quando estas atividades do mundo exterior são desejadas e as aprendemos, 

chega uma altura em que aquilo que fazemos é permitir. A questão, aqui, 

é reconhecer, no corpo, a diferença entre tentar e permitir e ter, então, cons‑

ciência da sensação, que não requer esforço, desta última ação. Esta prática irá 

conduzirá a uma muito maior consciência do mistério invisível e das 10 mil 

coisas, que são os fenómenos visíveis do nosso mundo.

As 10 mil coisas a que Lao Tzu se refere representam os objetos terrestres 

que estão classificados e divididos em categorias e que têm um nome cientí‑

fico, o que nos ajuda a comunicar e a identificar aquilo de que estamos a falar 

e em que estamos a pensar. No entanto, apesar de toda a nossa sabedoria tec‑

nológica e da categorização científica, nunca conseguimos criar, verdadeira‑

mente, um olho ou um fígado humanos ou mesmo um grão de cereal. Cada 

uma destas coisas — juntamente com a recordação que engloba o mundo co‑

nhecido ou que tem nome — emerge do mistério que é o Tao eterno. Mas, tal 

como o mundo não é feito apenas dos elementos com nome que o integram, 

nós também não somos, exclusivamente, a pele, o osso e os fluídos de que so‑

mos feitos, em termos físicos. Nós somos, também, o Tao eterno, animando, 

de forma invisível, a nossa língua para podermos falar, os ouvidos para poder‑

mos ouvir e os olhos para podermos ver e experimentarmos, assim, o que se 

manifesta e o próprio mistério. Permitir, de forma consciente, que se mani‑

feste este mistério sem nome é a forma definitiva de praticar o Tao.

Isto faz‑nos correr algum risco? Claro que não. Significa confiar no misté‑

rio no momento em que somos assaltados ou maltratados? Provavelmente, 

não. Significa que nunca tentaremos mudar as coisas? Não. Significa cultivar 

uma prática: estar dentro do mistério e deixar que este flua através de nós, 
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sem qualquer impedimento. Significa permitir o paradoxo de estarmos, ma‑

terialmente, no momento em que permitimos que o mistério se desenrole.

Pratique o Tao. E descubra a sua maneira de viver no mistério. Como diz 

Lao Tzu neste seu primeiro verso: «E o próprio mistério é a porta aberta a toda 

a compreensão.»

Eis os meus conselhos para traduzir este excerto para a prática diária do 

século xxi:

Em primeiro lugar, e acima de tudo, desfrute do mistério!

Deixe que tudo se desenrole à sua volta sem estar sempre a tentar com‑

preendê‑lo. Deixe, por exemplo, que as relações existam, porque tudo se de‑

senvolverá segundo a ordem divina. Não tente, tão esforçadamente, fazer com 

que alguma coisa aconteça — limite‑se só a deixar que aconteça. Não se es‑

force sempre por tentar compreender a pessoa com quem partilha a sua vida, 

os seus filhos, os seus pais e o seu chefe, ou seja quem for, porque o Tao está 

sempre em ação. Quando as suas expetativas se desmoronarem, pratique 

o tentar aceitar que assim seja. Descontraia‑se, não se preocupe, permita que 

as coisas aconteçam e reconheça que alguns dos seus desejos são sobre o que 

pensa como deve ser o seu mundo e não sobre aquilo que ele, de facto, é, 

nesse momento. Torne‑se um observador astuto: julgue menos e ouça mais. 

Utilize algum tempo para deixar a mente abrir‑se ao mistério e à incerteza, 

que são tão fascinantes e que todos nós experienciamos.

Pratique o abandono relativamente à necessidade
de estar sempre a dar nome e a etiquetar as coisas.

O processo de dar etiquetas às coisas é aquilo que a maioria de nós apren‑

deu a fazer na escola. Estudámos arduamente para sermos capazes de definir 

corretamente as coisas e obter aquilo a que chamávamos «notas altas». 

A maioria das instituições de ensino insistiu em identificar tudo, o que levou 

a que pudéssemos ser classificados como diplomados, tendo o conhecimento 

de certas categorias específicas. Porém, sabemos, sem que ninguém nos diga, 

que não existe título, grau académico ou etiqueta específica que, verdadeira‑

mente, nos defina. Do mesmo modo que a água não é a palavra água — tal 

como não é water, Wasser ou H2O —, nada no Universo é aquilo que é o seu 

nome. Apesar da interminável categorização que fazemos, nenhum animal, 

flor, mineral ou ser humano pode ser descrito com verdade. Do mesmo 
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modo, o Tao diz‑nos que «o nome que pode ser pronunciado não é o nome 

eterno». Devemos rejubilar na magnificência do que é visto e apreciado pelos 

nossos sentidos, em vez de estarmos sempre a memorizar e a categorizar.

‑ Pratique o Tao agora

A dado momento do dia de hoje, tome nota do episódio de aborrecimento 

ou de irritação que tenha tido com outra pessoa ou perante uma dada situa‑

ção. Decida praticar o Tao (ou o Caminho) nesse momento, voltando‑se para 

dentro com a curiosidade de saber em que ponto está, no contínuo entre o de‑

sejar e o permitir. Permita‑se o paradoxo de querer que desapareça o que o ir‑

rita e de permitir que ele exista. Procure‑o dentro de si, nos seus pensamentos, 

e permita‑se senti‑lo, qualquer que seja o ponto do seu corpo em que ele se 

encontra e seja qual for a forma como se move.

Concentre toda a atenção na abertura do seu espírito, aceitando a sua capa‑

cidade de receber de braços abertos o mistério que existe dentro de si. Note 

como essa sensação se manifesta: provocando‑lhe, talvez, contrações no estô‑

mago, rigidez no esqueleto, batidas aceleradas do coração ou um nó na gar‑

ganta. Seja onde for que a sensação se faça sentir, aceite‑a como a um 

mensageiro enigmático que está dentro de si e conceda‑lhe uma atenção 

isenta de qualquer juízo de valor. Repare no desejo que existe de que essa sen‑

sação desapareça e deixe‑o ser monitorizado compassivamente por si. Aceite 

o que aparece. Vá ao encontro desse mistério interior, sem o etiquetar, expli‑

car ou defender. É uma distinção subtil, de início, cuja identificação é da sua 

responsabilidade. Só o leitor é que pode preparar o terreno, que é o seu pró‑

prio ser, para a experiência de viver o mistério.
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2.º Verso
Sob o céu, todos podem ver a beleza como beleza,

só porque existe a fealdade.
Todos podem reconhecer o bem como bem, porque existe o mal.

O ser e o não‑ser produzem‑se um ao outro.
A dificuldade nasce da facilidade.

O comprido é definido pelo curto, o alto pelo baixo.
O antes e o depois acompanham‑se.

Assim vive o sábio abertamente com uma dualidade aparente
e uma unidade paradoxal.

O sábio pode agir sem esforço
e ensinar sem palavras.

Cuidando das coisas sem as possuir,
trabalha mas não para obter recompensas;
compete, mas não para obter resultados.

Quando o trabalho está feito, é esquecido.
É por isso que perdura para sempre.
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O conceito de beleza aplicado a alguém ou a alguma coisa baseia‑se 

num sistema de convicção que promove a dualidade e o julgamento. 

Esta maneira de pensar é dominante e habitual, para toda a gente 

e na nossa cultura, tendo mesmo, provavelmente, algum valor social. Vou, 

agora, encorajar o leitor a explorar o conceito de unidade paradoxal que existe 

neste segundo verso do Tao Te Ching. Ao mudar a sua forma de pensar, po‑

derá mudar a sua vida e usufruir da bênção da unicidade.

Já lhe terá ocorrido que a beleza depende de outra coisa ser identificada 

como feia? Portanto, a ideia do belo dá origem à ideia do feio, e vice‑versa. 

Pense, só, na quantidade de conceitos que, neste «sistema de convicção dual», 

dependem dos seus opostos: uma pessoa nunca será alta se não houver um sis‑

tema de convicções que inclua o baixo. A nossa ideia de vida não poderia existir 

sem a ideia de morte. O dia é o oposto da noite. O macho é a antítese da fêmea.

E se, em vez disso, visse tudo isto como um todo, ou um vislumbre, da per‑

feição da unicidade? Penso que é isto que Lao Tzu sugere, na sua descrição do 

sábio que vive «abertamente com uma dualidade aparente e uma unidade para‑

doxal». Imagine a unicidade perfeita em coexistência com a dualidade aparente, 

onde os opostos são, simplesmente, julgamentos feitos pelas mentes humanas 

que se encontram no mundo das 10 mil coisas. Decerto que o narciso não 

pensa que a margarida é mais bonita ou mais feia do que ele e a águia e o rato 

não têm qualquer noção dos opostos a que chamamos vida e morte. As árvores, 

as flores e os animais nada sabem do belo ou do feio, limitando‑se a ser e a es‑

tar… em harmonia com o Tao eterno, isento de juízos de valor.

O sábio, ao viver abertamente com uma dualidade aparente, sintetiza a ori‑

gem com a manifestação sem formar uma opinião sobre o assunto. Viver sem 

fazer juízos e em perfeita unicidade é aquilo que Lao Tzu convida os seus leito‑

res a fazer. Convida o nosso conhecimento a combinar os opostos e a viver uma 

vida unificada. A perfeição do Tao reside no facto de permitir a dualidade apa‑

rente, ao mesmo tempo que vê a unidade que é a realidade. A vida e a morte são 

idênticas. A virtude e o pecado são julgamentos, cada um a precisar do outro 

Viver a unidade paradoxal
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para assim se poderem identificar mutuamente. São estes os paradoxos de uma 

vida unificada — esta é a vida no seio do Tao eterno. Quando se transcendem as 

dicotomias ou os pares de opostos, ou desde que se veja o que eles são, estes ele‑

mentos fluem para dentro e para fora da vida, como as marés.

Experimente ser um paradoxo vivo, e que respira, em cada momento da 

sua vida. O corpo tem fronteiras físicas — começa e acaba e tem substância 

material. Mas também contém algo que desafia as fronteiras, que não tem 

substância e que é infinito e sem forma. Somos, simultaneamente, o Tao e as 

10 mil coisas. Deixe as ideias opostas e contrastantes existirem dentro de si ao 

mesmo tempo. Permita‑se esses pensamentos opostos sem que se anulem 

mutuamente. Acredite, fortemente, na sua livre vontade e na sua capacidade 

de influenciar aquilo que o rodeia e, ao mesmo tempo, renda‑se à energia que 

existe em si. Saiba que o bem e o mal são dois aspetos de uma união. Por ou‑

tras palavras: aceite a dualidade do mundo material, mantendo‑se em con‑

tacto com a unicidade do Tao eterno. A debilitante necessidade de estar certo, 

e de fazer com que os outros estejam errados, diminuirá.

Acredito que Lao Tzu aplicaria o Tao Te Ching ao mundo dos nossos dias, 

sugerindo o seguinte:

Viva uma vida unificada.

Entre no mundo da unicidade, ciente da tendência para compartimentar 

tudo como bom ou mau, certo ou errado. O belo e o feio são padrões do 

mundo físico e não do Tao. Contemple a perspetiva de que a dualidade é um 

jogo mental. Por outras palavras, as pessoas são como parecem ser, ponto fi‑

nal. A crítica não é sempre necessária nem é sempre uma ajuda. Observe 

o desabrochar do Tao no interior de toda a gente, incluindo o leitor, e fique 

em paz com aquilo que vê.

Seja como um animal bondoso e movimente‑se livremente, sem pensa‑

mentos que o impeçam de estar onde deveria estar e como deveria agir. Por 

exemplo, imagine‑se uma lontra a viver a sua existência de lontra. Não é boa 

nem má, nem bela nem feia, nem uma trabalhadora esforçada nem man‑

driona… é, apenas, uma lontra, movimentando‑se através da água ou sobre 

a terra livremente, pacificamente, de uma maneira brincalhona e sem estar 

a emitir juízos de valor seja sobre quem for. Quando chegar o momento de 

deixar esse corpo, fá‑lo‑á, reclamando o seu lugar no puro mistério da unici‑

dade. Isto é o que Lao Tzu quer dizer com: «Quando o trabalho está feito, 

é esquecido. É por isso que perdura para sempre.»
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Por outras palavras, não é necessário deixarmos o nosso corpo para experien‑

ciarmos a eternidade. É possível conhecer o nosso eu eterno mesmo quando se 

encontra na sua condição corpórea. Quando surgem a dualidade e o julgamento, 

permita‑lhes serem parte da unidade perfeita. Quando as outras pessoas criam 

dicotomias, é sempre possível conhecer a unicidade através da prática do Tao.

Consiga mais, tentando menos.

O esforço é um elemento do todo. Outro elemento é o não esforço. Faça 

a fusão destas dicotomias e o resultado é a ação sem esforço, que não fica de‑

pendente de um desfecho. É desta maneira, precisamente, que se dança com 

alguém: fazemos uma tentativa, tomamos uma posição, ouvimos a música 

e deixamos que tudo comece, ao mesmo tempo, permitindo‑nos acompanhar 

facilmente os movimentos da outra pessoa. Combine os chamados opostos 

e transforme‑os numa unicidade do ser sem julgar e sem ter medo. Etiquetar 

a ação como «um ótimo esforço» implica acreditar que tentar com grande es‑

forço é melhor do que não tentar. Mas a tentativa, em si, só existe por causa 

das convicções relativas à ausência de tentativa. Tentar apanhar uma coisa 

que está no lixo é, verdadeiramente, não apanhar o lixo. Uma vez que o apa‑

nhe, então a tentativa e a sua ausência são irrelevantes.

Compreenda que pode agir sem o julgamento implícito de palavras como es‑

forço e tentativa. Pode competir sem se concentrar no desfecho. Eliminar os opos‑

tos une‑os, por paradoxal que pareça, e, por isso, é desnecessário que se identifique 

com uma posição. Imagino que, na linguagem de hoje, Lao Tzu resumiria este 

segundo verso do Tao Te Ching numa expressão simples: Limite‑se a ser.

‑ Pratique o Tao agora

Pratique o Tao hoje mesmo, identificando uma oportunidade para se defen‑

der ou para se explicar, e optando por não o fazer. Em vez disso, volte a sua aten‑

ção para dentro de si e sinta a textura do mal‑entendido, sentindo‑o 

movimentar‑se no seu sistema físico. Limite‑se a estar, na sua relação com o que 

acontece, em vez de optar por tornar tudo mais fácil através da travessia do ca‑

minho que é o do mundo exterior e que o faz explicar‑se ou defender‑se. Não se 

deixe apanhar na aparente dualidade de estar certo ou estar errado. Felicite‑se 

por tomar a decisão de estar no estado de unidade paradoxal, que é unicidade 

onde estão todos os elementos do espetro. Aprecie, silenciosamente, a oportuni‑

dade e acrescente‑lhe a disponibilidade que tem para exercitar a sua sabedoria!
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Atribuir um valor ao estatuto

criará conflito.
Se sobrevalorizarmos os bens,
as pessoas começam a roubar.

Se não exibirmos o que é desejável, faremos
com que o coração se mantenha sereno.

O sábio governa
pelo esvaziamento da mente e do coração,

pelo enfraquecimento das ambições e pelo fortalecimento dos ossos.

Pratica o não fazer…
Quando a ação é pura e generosa,

tudo ocupa o lugar perfeito que é o seu.
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O terceiro verso do Tao Te Ching aconselha a que se reordenem as priori‑

dades para garantir o contentamento. Se nos concentrarmos na obten‑

ção de mais objetos de desejo, seremos controlados por fatores que 

nos são externos. A procura de estatuto, seja ele monetário ou baseado numa 

posição de poder, cega‑nos na nossa relação com o Tao eterno e impede‑nos de 

ver a vida de contentamento que está disponível para nós vivermos. A necessi‑

dade de dar maior valor ao que possuímos e ao que conseguimos obter provém 

da fixação do nosso ego na necessidade de ter mais — riqueza, objetos, estatuto, 

poder, etc. O Tao recomenda que sejamos contidos perante esta espécie de 

modo de vida que tem por base um descontentamento e que conduz ao roubo, 

ao conflito e à confusão. Em oposição à tentativa de ter sempre mais, a prática 

da gratidão do Tao é que nos conduz à vida em contentamento. Devemos subs‑

tituir os desejos pessoais pela questão, centrada no Tao, que é esta: Como posso 

servir? Se nos limitarmos a mudar este tipo de pensamentos, começaremos 

a ver as grandes mudanças que começarão a ter lugar nas nossas vidas.

O conselho para praticar o «não fazer», e confiar em que tudo ocupará 

o lugar perfeito que lhe está destinado, pode ser interpretado como uma re‑

ceita que conduz à preguiça e a uma sociedade falhada, mas não me parece 

que seja isso que Lao Tzu neste caso nos oferece. Lao Tzu não diz para ser‑

mos preguiçosos ou inativos; pelo contrário, sugere que confiar no Tao 

é a maneira de podermos ser conduzidos pela Origem da nossa criação e de 

sermos guiados por um princípio mais elevado do que aquilo que são os dese‑

jos orientados pelo nosso ego.

Estes desejos podem tornar‑se obstáculos à essência divina, pelo que deve‑

mos fazer com que o ego saia da nossa frente e seja guiado pelo Tao em tudo 

aquilo que fizermos. O leitor sente‑se muito agitado? Confie no Tao. Dê ouvi‑

dos àquilo que o faz seguir em frente, livre da dominação do ego, e sentir‑se‑á, 

paradoxalmente, mais produtivo. Deixe sair de dentro de si o que lá se encon‑

tra, suspendendo a determinação mundana que o tolhe. Deste modo, já não 

será só o leitor a conduzir a orquestração a que chama a sua vida.
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Grande parte deste terceiro verso contém conselhos dirigidos a quem go‑

verna. Não os encaro como conselhos de natureza política, ou administrativa, 

mas como algo que se refere à nossa vida e às vidas que nos estão confiadas 

e cuja orientação nos cabe — ou seja, a nossa família mais direta e, num sen‑

tido mais lato, a família humana que compreende todos com quem contacta‑

mos diariamente.

Encoraje os seus familiares a esvaziarem a mente dos pensamentos sobre 

estatuto e aquisições e a pensarem, em vez disso, na forma de poderem servir 

os outros e de contribuírem para a saúde e a força de todos. Modele a harmo‑

nia desta atitude. Afinal, toda a gente acaba por se sentir inspirada. A Origem 

da criação não está interessada nos bens materiais ou no estatuto. Ela forne‑

cerá aquilo que é necessário, para o guiar, motivar e influenciar, a si e a toda 

a gente. O ego (e o seu incessante inventário de desejos) precisa, provavel‑

mente, de ser enfraquecido para que possa ser sentida a beleza do Tao. De‑

monstre‑o aos outros, tornando‑se um líder capaz de afastar as tentações 

egocêntricas que geram a inveja, a ira e a competição.

Se Lao Tzu pudesse ver o nosso mundo contemporâneo através da sua 

perspetiva de há 2500 anos, acredito que nos daria o seguinte conselho, ba‑

seado no terceiro verso do Tao Te Ching:

Recorde‑se, diariamente, de que não há um caminho para a felicidade; 
pelo contrário, a felicidade é o caminho.

O leitor poderá ter uma longa lista de objetivos que acredita que lhe darão 

todo o contentamento a que aspira se forem atingidos, mas, se examinar 

o seu estado de contentamento neste momento, notará que a concretização de 

algumas ambições anteriormente existentes não criou uma sensação dura‑

doura de alegria. Os desejos podem dar origem à ansiedade, ao stress e à com‑

petitividade e tem de reconhecer os desejos que são responsáveis por estes 

fatores. Faça com que a felicidade esteja presente a cada encontro na sua vida, 

em vez de esperar que sejam os acontecimentos externos a dar origem à ale‑

gria. Ao estar em harmonia no caminho do Tao, todo o contentamento com 

que pode sonhar começará a fluir para a sua vida — vão convergir, desse 

modo, as pessoas certas, os meios de financiar o objetivo que tem e todos os 

fatores que lhe são necessários. «Deixe de se empurrar a si próprio», poderia 

dizer Lao Tzu, «e sinta gratidão e respeito reverencial pelo que existe. A sua 

vida é controlada por algo que é muito maior e muito mais significativo do 

que os pormenores mesquinhos das suas aspirações petulantes.»



27

ViVer em Contentamento

Confie na perfeição do Tao eterno, 
porque é ele a Origem das 10 mil coisas.

O Tao está a trabalhar para si e consigo e, por esse motivo, o leitor não pre‑

cisa de lhe lembrar aquilo por que anseia ou de que pensa que ele se esqueceu 

e que lhe seria favorável. Confie na harmonia do Tao. Ela já se encarregou de 

tudo aquilo de que necessitava quando o criou, como aconteceu nos primei‑

ros nove meses da sua vida, sem beneficiar da sua assistência, e por ser total‑

mente independente de quaisquer desejos que possa ter tido. O Tao continuará 

a fazê‑lo, se se limitar a confiar nele e se praticar o «não fazer».

Faça um inventário dos seus desejos e, depois, entregue‑os ao que não tem 

nome. Exatamente: entregue‑os e não faça mais nada — confie. Ao mesmo 

tempo, escute e veja, para poder obter a orientação por que anseia, e depois 

ligue‑se à energia perfeita que envia para a sua vida tudo aquilo que é neces‑

sário. O leitor (ou seja: o seu ego) não precisa de fazer nada. Em vez disso, 

deixe a perfeição eterna do Tao funcionar através de si. É esta a mensagem de 

Lao Tzu para o nosso mundo de agora.

Em meados do século xix, Henry David Thoreau fez, em Walden Pond, a se‑

guinte observação, que eu acho que personifica o terceiro verso do Tao Te Ching:

Passemos um dia inteiro de forma tão deliberada como a Natureza 

e não nos deixemos ser desviados do caminho por qualquer casca de noz 

ou asa de mosquito que nos surja pela frente […] Se o motor assobiar, 

deixemo‑lo assobiar até estar enrouquecido. Se a campainha tocar, por‑

que havemos nós de correr? […] Tenho sempre lamentado não ser já tão 

sábio como no dia em que nasci.

Confie na sua sabedoria essencial. Não deixe que os seus desejos obscure‑

çam a sua ligação eterna ao Tao.

‑ Pratique o Tao agora

Aguarde uma oportunidade em que note que está a pensar em comprar 

uma coisa. Decida praticar o Tao e dê ouvidos à sua orientação. Sintra grati‑

dão por ter tido a opção de fazer essa compra e, depois, dê ouvidos a si pró‑

prio… e não a faça. Por meio do que sentir, o Tao revelar‑lhe‑á, nesse 

momento, o caminho que deve seguir. Confie. Pode ser levado a fazer essa 

compra e, nesse caso, saboreie a oportunidade com gratidão, ofereça a sua 
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gratidão, compre o que deseja e compre algo igual para oferecer a outra pes‑

soa, dê o valor que ia gastar a uma instituição de caridade em vez de fazer essa 

compra ou abstenha‑se, simplesmente, de a fazer.

Pratique o Tao em todas as situações do seu quotidiano e encontrará 

o contentamento no seu sentido mais profundo. Como se diz neste verso: 

«Quando a ação é pura e generosa, tudo ocupa o lugar perfeito que é o seu.» 

Esta é a minha definição de contentamento!
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4.º Verso
O Tao é vazio

mas inesgotável
e insondável,

e é o antepassado de tudo.

Dentro dele, o gume afiado torna‑se macio;
o nó apertado solta‑se;

o sol é suavizado por uma nuvem;
a poeira assentará.

Está oculto mas sempre presente.
Não sei quem lhe deu ser.

Parece ser o antepassado comum de tudo, o pai das coisas.
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Viver infinitamente

O Tao é a Origem de toda a vida e, no entanto, é vazio e ilimitado e não 

pode ser retido, quantificado ou medido. Esta energia criativa gera‑

dora de vida dá origem a uma Origem de alegria, cheia de significado, 

que está sempre acessível. Se vivermos numa perspetiva infinita, iremos re‑

nunciar à ideia de que a nossa única identidade é o corpo físico em que progre‑

dimos, desde o nascimento até à morte. Na nossa totalidade, somos um ser 

infinito, disfarçado como uma pessoa que existe no mundo de «gumes afia‑

dos» e de «nós apertados» a que este verso se refere. Fundindo‑se dentro 

de nós e à nossa volta, em todos os momentos, está a força invisível, geradora 

de vida, do Tao. É inesgotável. É insondável. E não pode ser esvaziado.

O 4.o verso do Tao convida‑nos a considerar a reordenação dos nossos pen‑

samentos relativamente a quem somos. Este verso diz que cultivar a cons‑

ciência do nosso aspeto infinito é a forma de nos ligarmos à Origem ilimitada 

da energia criativa que flui através de nós. O leitor pode, por exemplo, querer 

ajudar pessoas menos afortunadas a melhorarem a sua existência quotidiana, 

sem acreditar que tenha tempo ou energia para o fazer, por causa daquilo que 

é e do que faz, neste momento. Se atenuar a maneira como se agarra à ideia 

que tem de si no trabalho que está a desenvolver, ou na sua vida, e tentar 

familiarizar‑se com a energia criativa ilimitada que faz parte de si, o tempo 

e a energia de que necessita hão de aparecer.

Imagine‑se a ajudar os outros, guiado pelo seu próprio aspeto infinito, 

a gerar o comportamento e as ações que complementem a sua visão por meio 

do «antepassado comum» do Tao. Irá, no final, cultivar um conhecimento ab‑

soluto de que a assistência de que pode necessitar está mesmo aqui, e neste 

preciso momento — diante, atrás, por cima e por debaixo de si. É vazia 

mas está muito presente. É, como recorda Lao Tzu, «inesgotável, insondável, 

e é o antepassado de tudo».

Ter noção da omnipresença do Tao significa que os pensamentos de que 

falta alguma coisa ou de necessita alguma coisa já não são dominantes. 

Deixam de ser sustentadas convicções como «Isto nunca poderá acontecer», 
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«É o meu destino» ou «Com a sorte que tenho, as coisas nunca darão resul‑

tado». Em vez delas, começará a ter a esperança de que aquilo que imagina 

para si já não está só a caminho mas já chegou! Este novo autorretrato, ba‑

seado na presença colaborante do Tao invisível, eleva‑o a uma vida inspirada 

— isto é, uma vida em que está «no espírito» ou em contacto interminável 

com o Tao. Ao viver infinitamente, as recompensas que obtém estão na sen‑

sação de alegria pacífica porque sabe que tudo está em ordem.

É isto que acredito que significarão as palavras de Lao Tzu aplicadas aos 

nossos dias:

Veja pela perspetiva do Tao eterno 
todas as coisas que parecem ser um problema.

Acreditar que há uma escassez de prosperidade é um sinal de que deve‑

mos pensar em termos da Origem inesgotável: o Tao. Como quase tudo 

o resto que existe no nosso planeta, o dinheiro está disponível em quantidades 

ilimitadas. Tenha a noção disto e ligue‑se a esta ideia de recursos sem limites. 

Faça‑o, primeiro, nos seus pensamentos: «Tudo aquilo de que necessito está 

aqui.» Os pensamentos de prosperidade são instruções cheias de energia que 

permitem o acesso à sua identidade infinita e, por isso, as ações irão segui‑los.

Parta desta mesma abordagem — estar em harmonia com o Tao — para 

encarar todos os seus problemas, porque existe um fornecimento de bem‑estar 

que tudo abrange com que nos devemos identificar. Por isso, em vez de dar 

energia à ideia de doença e ao que pensa serem infortúnios, fique com o Tao. 

Fique com aquilo que nunca pode ser esgotado. Fique com aquilo que é o pai 

de todas as coisas, a Origem que tudo cria. Ela trabalhará consigo e para si, tal 

como a terá nos seus pensamentos, depois nos seus sentimentos e, final‑

mente, nas suas ações.

Seja um observador infinito.

Quando vista como um sinal de mudança, a preocupação é transitória — faz, 

apenas, parte do mundo do que muda. Se encarar a sua vida do ponto de vista de 

um observador infinito, as preocupações, as ansiedades e os conflitos mistu‑

ram‑se numa mescla eterna. Desta perspetiva intemporal, imagine como pode‑

rão ser importantes, dentro de cem, mil, um milhão ou um número incontável 

de anos, as coisas que o fazem sentir deprimido neste momento. Lembre‑se de 

que faz parte de uma realidade eterna, como o Tao infinito de que é oriundo.
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Reorganize os seus pensamentos de modo a raciocinar em harmonia com 

o Tao. Com a assistência do Tao eterno, todos os gumes afiados da vida fica‑

rão macios, os nós soltar‑se‑ão e a poeira assentará. Tente!

‑ Pratique o Tao agora

Escolha uma situação hoje (seja ela qual for) e, em vez de reagir verbal‑

mente, mantenha‑se em silêncio e dê ouvidos aos seus pensamentos. Numa 

reunião social ou de negócios, por exemplo, opte por procurar o vazio que se 

encontra no silêncio para poder ter consciência do seu eu infinito. Convide‑o 

a dizer‑lhe quando deve responder ou, mesmo, se deve responder. Se vir que 

o seu ego mundano está a interpretar ou a julgar, observe apenas o que está 

a passar‑se mas sem criticar ou mudar o que quer que seja. Começará, com 

isto, a descobrir um número maior de situações onde encontrar a paz e a ale‑

gria na ausência de uma reação, deixando‑se permanecer na infinidade 

oculta, mas sempre presente.

E talvez queira reproduzir este conselho do meu professor Nisargadatta 

Maharaj e expô‑lo em local bem visível, para o poder ler todos os dias:

O conhecimento é saber que nada sou,

o amor é saber que tudo sou,

e, entre os dois, flui a minha vida.

Assim, enquanto vive, mantenha‑se tão perto do amor quanto possível.
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