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Kirsten Buxton 

A Kirsten Buxton tem dedicado  a sua vida a viver e a demonstrar os ensinamentos de Um 
Curso Em  Milagres.  Ela experiencia  a vida como um ir e vir de colaborações inspiradoras e 
fases místicas  para o seu interior. Kirsten sente-se encantada por ser um instrumento para a 
expressão de amor do Espírito através de projetos inspiradores, incluindo o 
supervisionamento de centros espirituais, aconselhamento e ensino extensivo pelo mundo 
fora. Ela também desenvolveu, em parceria, um programa de multimédia  de treino mental  e 
ministerial,  escreveu canções, atuou em concertos musicais, gravou discos e produziu apps  de 
meditação e CDs. A sua abordagem  autêntica ao despertar resultou numa profunda e 
inabalável confiança  e consciência  do Espírito – esta é a dádiva que ela oferece a todas as 
pessoas que encontra. Continua a partilhar as suas experiências  e conhecimento  escrevendo 
críticas de filmes, fazendo música e através de outro material escrito no seu site.  

A Kirsten vive numa comunidade espiritual com David Hoffmeister e outros grandes 
companheiros dedicados ao despertar. 



Prólogo 

Bem fundo dentro de nós, todos ansiamos por união, conexão e amor. O chamado do coração                
é pela continuidade e um sentimento permanente de proximidade. A jornada para Deus é o               
redespertar da alma e a transferência do amor humano temporário para a unidade do céu.               
Com Deus todas as coisas são possíveis e é uma delícia assistir como uma pequena               
disponibilidade oferecida  ao Espírito  transforma a mente e resulta num mundo perdoado. 

A Kirsten e eu juntámo-nos para viver um amor que não acaba. O nosso relacionamento e                
casamento foi entregue ao espírito como um meio para o despertar espiritual, através do              
perdão. Este relacionamento santo foi a nossa forma de nos voltarmos para dentro, libertando              
todos os pensamentos do passado, e todas as ambições para o futuro, para desfrutar em               
contentamento do momento presente. A Kirsten registou a narrativa das nossas vidas como             
um raro vislumbre de um caminho acelerado, e muitas vezes intenso, para um amor que não é                 
deste mundo. 

É a oração do meu coração que esta história abençoe todos os que anseiam por perdão e pela                  
lembrança do Amor de Deus. Que as nossas experiências te acelerem no caminho que te é                
dado, para que possas abraçar as boas novas do perdão e experimentar o verdadeiro amor e                
alegria. A nossa canção de gratidão a Jesus e ao Espírito Santo é expressa através destas                
páginas – tocadas por Aquele que nos criou inteiros e completos em amor. 

Para sempre em amor, 
David Hoffmeister 
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Prefácio

Nascida e criada numa zona rural da Nova Zelândia, e altamente independente desde o              
momento que começou a andar, a Kirsten assumiu a responsabilidade de salvar o mundo              
desde muito nova. Aos treze anos, depois de anos como ativista ambiental, a Kirsten sentiu-se               
deprimida e incapaz de reparar ou mudar o mundo. Ela desistiu e virou-se para as drogas e o                  
álcool  como uma forma de lidar com o que sentia.  

A Kirsten abandonou a escola e rebelou-se, mas isso não lhe trouxe a liberdade que ela                
estava à procura. Mais tarde, seguiu uma carreira na área da educação na esperança de               
encontrar aí uma solução. 

Enquanto jovem adulta, a Kirsten sentiu um chamado que não conseguia colocar em             
palavras. Ela sabia que assentar e levar uma vida normal não seria suficiente para ela, e                
comprou um bilhete de ida para a Europa. De mochila às costas por vários países onde ela                 
não sabia falar a língua, forçou-a a confiar somente na sua intuição como o seu guia. Isto                 
preencheu algo dentro dela que vinha a ansiar, e praticar yoga e dança abriu a sua mente a um                   
mundo novo de espiritualidade. 

Depois de anos destas experiências transformadoras de viver fora, chegou a hora da             
Kirsten voltar, com relutância, à Nova Zelândia. Com medo de que a sua expansão pudesse               
chegar a um impasse, a desilusão e a inquietação rapidamente se instalaram. Ela preencheu              
cada momento com atividades: uma nova carreira, amigos, andar de bicicleta na montanha e              
esquiar. 

Dois anos mais tarde, a Kirsten estava exausta interiormente, no entanto, incapaz de             
parar. Ela rezou a pedir ajuda. Sozinha na floresta, ela deu uma queda da sua bicicleta de                 
montanha, e a vida como ela a conhecia chegou ao fim. Tinha vinte e sete anos. Do acidente                  
resultaram dois pulsos partidos e uma lesão cerebral, fadiga crónica e enxaquecas. Ela não              
conseguia mais gerir a sua vida.  

O acidente da Kirsten levou-a a uma jornada de cura através de várias atividades,              
culminando numa prática devota de meditação que ia até oito horas diárias. Apaixonou-se             
pela profunda paz que experimentava durante a meditação e rapidamente soube que essa             
presença de paz era a única coisa que realmente queria. A sua jornada espiritual tinha               
começado  a sério.  

Em meditação, Jesus apareceu inesperadamente a Kirsten e disse-lhe, “A partir de agora,             
eu serei o teu guia”. Ele afirmou que se ela continuasse a fazer as coisas à maneira dela, não                   
se iria curar. No entanto, velhos hábitos custam a quebrar e o velho hábito de se forçar                 
demasiado resultou noutro sério acidente desportivo. Isto foi psicologicamente duro e ela            
percebeu que estava em perigo de se matar a si mesma. Caiu de joelhos e chorou a pedir                  
ajuda. O que se seguiu foi uma experiência reveladora – uma experiência de um Amor Divino                
tão intenso que entregou imediatamente a sua vida a Deus.  

Pouco depois, deram-lhe o livro Um Curso Em Milagres (UCEM). Ao abrir o livro e ao                
ler “não tens controlo sobre o mundo que fizeste” T-12.III.9, teve uma epifania – ela tentou                
sempre gerir a sua vida e o seu mundo! Percebeu imediatamente que este livro era a resposta                 



para a oração do seu coração e que teria que abrir mão de todo o controle da sua vida para se                     
curar.  

A Kirsten descobriu que estudar Um Curso Em Milagres era alimento puro para a sua               
alma . Sentiu como se Jesus tivesse escrito cada lição diária do Livro de Exercícios              
precisamente para ela – como se a tinta ainda estivesse fresca no papel. A sua vida ganhou                 
um profundo sentido de propósito enraizado no momento presente e experimentou pela            
primeira vez na sua vida que não era dependente  do mundo para a sua própria felicidade. 

A Kirsten tinha muitas questões sobre a natureza  da vida, do amor, dos relacionamentos 
e da verdade, e sabia que o seu trabalho com o Curso ir-lhe-ia  revelar as respostas. Ela não 
fazia ideia  do que o futuro lhe reservava mas pela primeira vez na sua vida não teve medo do 
desconhecido. O que veio a seguir foi muito  além  do que a Kirsten poderia imaginar! 



Afundando no silêncio 
Mais e mais,  

Envolto na Tua paz eterna,  
Mais e mais profundamente,  sempre mais profundamente, 

Em Ti, Eu Sou… 

Presença, Paz 
Silêncio  Divino dá as boas vindas à Unidade 

Ser… Em Casa 
As palavras dissolvem-se 
O mundo desapareceu. 

Cada vez mais profundamente no Silêncio,  eu venho 
Tu chamaste,  Eu chamei 

Tu ouviste, Eu vim 
Unidos no Amor, Nós somos. 



Capítulo Um 

Conhecer um Místico 

Primavera/Verão/Outono/Inverno 2004 

“Esse mundo, em que pareces viver, não é a tua casa. E, em algum lugar da tua mente, tens o                     
conhecimento de que isso é verdadeiro. A memória de casa continua a perseguir-te, como se               
houvesse um lugar que te chamasse de volta, embora não reconheças a voz e nem o que essa                  
voz te lembra.”  E-182.1 

Rendição 

Caí de joelhos e chorei a pedir ajuda. Fiquei inconsciente duas vezes em dezoito meses e                
ambos os “acidentes” aconteceram exatamente quando eu tive o pensamento, “eu não quero             
estar aqui.” Eu sabia que se não entregasse a minha vida completamente ia matar-me a mim                
mesma. Literalmente. 

O que aconteceu a seguir mudou completamente a minha vida. Tive uma experiência             
direta do Amor de Deus, que é praticamente impossível de transmitir. O que posso dizer é                
que, de joelhos, dei comigo a tremer e a chorar, a sentir um amor radiante indescritível                
através de todo o meu ser. Foi diferente de tudo o que já tinha vivido antes e não tinha nada a                     
ver com nada deste mundo. Foi tão completo e puro, profundo, de cortar a respiração, que a                 
minha vida mudou para sempre. 

Eu soube que era amada para além de tudo o que alguma vez compreendi. Sabia que este                 
amor, esta enorme presença de majestade e graça, estava por trás de tudo, consciente de tudo,                
a amar-me sempre. Neste reconhecimento, a minha vida foi entregue. Não podia mais achar              
que sabia quais eram os meus melhores interesses a menos que estivesse em contacto direto               
com esta consciência. Senti, pela primeira vez na minha vida, que podia relaxar e confiar que                
o Espírito estava no comando.

A Jornada Começa 

Sete meses depois fui convidada para um jantar para conhecer o David Hoffmeister, um              
místico Americano. Eu nunca tinha conhecido o David e não sabia quase nada sobre ele.               
Tinha assistido recentemente a um DVD onde ia a andar num desfiladeiro e a falar sobre o                 
momento presente. Ele era vibrante, um homem de olhos azuis nos seus quarenta, parecia              
muito  pacífico e feliz, como se estivesse a ter uma experiência mística. 

Enquanto estava a preparar-me senti borboletas no meu estômago, como se estivesse a             
arranjar-me para um encontro amoroso. Que surpresa! De repente lembrei-me que enquanto            
via o David no DVD, ouvi o Espírito dizer “Este é o teu companheiro de vida!”                
Questionei-me, O que está a acontecer? Não sabia como lidar com isto e nem me atrevi a                 
contar a ninguém. Estava tão chocada com a enormidade desta mensagem inesperada que a              
afastei imediatamente  da minha consciência. 



No jantar dessa noite estavam presentes os meus pais, Jackie e Roger, os seus amigos               
Mia e Lars, David e eu. A Jackie e a Mia estudavam Um Curso Em Milagres (UCEM) há                  
dois anos, tinham ido tão longe quanto podiam com o seu grupo de estudos e decidiram                
procurar na internet por alguém que vivesse o Curso. Elas ficaram entusiasmadas quando             
encontraram o David e ele aceitou  o convite  para ir à Nova Zelândia. 

A noite foi muito divertida. O Roger e o Lars, maridos da Jackie e da Mia, faziam vez                  
para referir os poucos princípios do Curso que eles sabiam, certificando-se de que todos nós               
ficávamos bem conscientes de que tinham sido eles – e não Deus - a fornecer os cartões de                  
crédito para pagar o bilhete de avião e a refeição do David. A Jackie e a Mia estavam muito                   
ocupadas a tentar redirecionar a conversa para um questionamento verdadeiramente          
espiritual. Eu observei como o David passou um momento maravilhoso, com os seus olhos              
azuis a brilhar em deleite. Parecia que ele não tinha nada para provar e a sua presença                 
humilde e graciosidade eram convincentes. O seu Espírito alegre podia lidar com tudo de              
qualquer ângulo e usar isso como um meio de conexão. Desde motas e ténis, a pensamentos                
privados e dinâmicas entre marido e mulher, tudo isto se tornou numa conversa alegre e               
diversificada. 

Uma Nova e Surpreendente Direção 

Dois dias depois do jantar, eu e a Jackie fomos de carro até à casa da Mia para um retiro                    
de fim-de-semana com o David. Fui para o meu quarto para me instalar e sentei-me na cama                 
para meditar. O David passou por esse meu quarto, parecendo muito normal, com os seus               
calções, sandálias e pólo. Sentia-o como uma presença de amor grande e suave. Dei comigo a                
convidá-lo para se juntar a mim. “Eu adoraria!”, respondeu ele, e juntos afundamo-nos numa              
pacífica e linda meditação.  

O Espírito fluiu através do David enquanto ele falou nessa noite e durante o              
fim-de-semana. Como eu ainda estava a recuperar de duas lesões na cabeça, tinha             
frequentemente os meus olhos fechados enquanto escutava. Às vezes enrolava-me no chão            
sobre algumas almofadas. Foi um milagre eu ter ficado os dias inteiros nas reuniões uma vez                
que os meus níveis de energia, ao início da tarde, eram muito baixos. Mas nesta energia gentil                 
e vibrante do Espírito, senti-me nutrida por cada palavra que o David dizia. Senti isto de uma                 
forma muito profunda. Percebi que a maior parte da exaustão que eu habitualmente sentia era,               
realmente, porque estava cansada do mundo; só podia lidar com o fato de estar ciente disso                
há muito tempo. Mas quando ouvia o David, sentia que aquilo que vinha até mim era                
amoroso e apoiava a minha mente e a minha alma. Pela primeira vez em dezoito meses tive                 
esperança de que os sintomas das lesões na cabeça, que pareciam dominar a minha vida,               
fossem temporários. Sabia que esta Mudança estava diretamente relacionada com o propósito            
do despertar.  

Eu andava a estudar o UCEM com a Jackie e a Mia há seis meses e quando este retiro                   
terminasse eu tencionava levar esta ferramenta de treino mental, recém-descoberta, e voltar            
para a minha amada aldeia alpina Wanaka. Este lugar era a minha ideia de céu na terra e ia                   
viver lá feliz  para sempre. Ou pensava eu que sim! 

Durante um dos intervalos, um dos participantes perguntou-me, vindo do nada, se eu ia              
com o David para a Casa da Paz. Eu respondi “Não, eu estou aqui para o retiro e depois eu                    



vou para a Ilha do Sul”. Passado pouco tempo, outra pessoa perguntou-me a mesma coisa, e                
novamente respondi “Não”. Uma terceira pessoa aproximou-se de mim e perguntou-me se eu             
ia para a América com o David! Eu disse “Que eu saiba, n mas estou aberta a essa                  
possibilidade”. Quando a quarta pessoa me perguntou, eu respondi “Talvez vá”. Quando a             
quinta pessoa me perguntou eu disse “Sim!”. 

Contei à Jackie sobre as pessoas que se aproximaram de mim e juntas fomos partilhar as                
notícias com o David. A resposta dele foi “Maravilhoso!” Ele contou-nos que a Kathy, a sua                
secretária, tinha deixado o ministério há cinco anos atrás para se casar, e que o jovem casal                 1

que vivia com ele há algum tempo se tinha mudado para o Canadá. A Casa da Paz tinha                  
ficado apenas com o David e os gatos, Angel e Tripod. Como os gatos não faziam muito o                  
trabalho de secretariado, o David pensou que seria maravilhoso eu ir com ele e ficar três                
meses como voluntária.  

Eu sentia o meu corpo frio desde há uns cinco anos, especialmente os meus dedos das                
mãos e dos pés. No segundo dia do retiro eu descobri que todo o meu ser estava inundado de                   
calor. Sentia como se um forno interior se tivesse ligado. Estava um pouco atrapalhada por               
ter que ir à casa de banho molhar-me com água fria a cada duas horas! 

Tinha partilhado recentemente com a minha família que queria viver um amor que não              
tivesse fim. A Jackie, sendo uma estudante do Curso, irradiou de alegria em reconhecimento              
do que eu estava a começar a compreender – que queria um “relacionamento santo” – o amor                 
que eu queria era o de Deus.  

Uma manhã, enquanto o David estava a ensinar, pareceu-me ter visto uma aliança no seu               
dedo. Fiquei surpreendida mas não disse nada a ninguém. Durante a sessão, um participante              
perguntou-lhe se ele nunca se iria casar. Ele respondeu que estava muito aberto ao plano do                
Espírito e ao que quer que fosse acontecer. No dia seguinte reparei que o David já não estava                  
a usar o anel e perguntei à Jackie porque haveria ele de usar uma aliança por apenas um dia.                   
Ela olhou para mim  com estranheza  e disse-me que ele nunca tinha usado anel nenhum.  

O Espírito já me tinha dito que o David ia ser o meu companheiro de vida. Eu interpretei                  
que o anel que vi no seu dedo tinha sido uma visão a dizer-me que nós nos iriamos casar.                   
Casar com alguém que viajava pelo mundo a falar sobre Deus, não era, certamente, a direção                
que eu tinha planeado para a minha vida e senti-me demasiado surpresa para dizer alguma               
coisa.  

Durante os dias seguintes, sempre que o David falou de casamento eu poderia jurar que               
ele estava a falar diretamente para mim, apesar de eu ter os meus olhos fechados a maior                 
parte do tempo, por isso eu não podia dizer para quem ele estava realmente a olhar. Todo o                  
meu ser respondeu a esta presença inconfundível de amor. Reconheci que vinha da mesma              
fonte que tinha irradiado através da minha alma quando caí de joelhos em rendição. A               
consciência desta presença era tudo o que queria. Não sabia o que isto significava e por isso                 
desfrutei simplesmente  desta presença calorosa.  

A Casa da Paz 

1 N.T. - Termo cristão que pretende designar uma atividade voluntária e dedicada a uma causa, através da ajuda 
a outros e/ou instituições. 



As seis semanas seguintes foram como um rio que flui rápido. Regressei a Wanaka, fiz a                
mala e deixei o meu carro na garagem de um amigo. Voei para Cincinnati, onde o David me                  
foi buscar ao aeroporto. Fomos até à Casa da Paz – uma pitoresca casa verde “casa de                 
bolacha de gengibre” de 1860, numa vizinhança tranquila no centro da cidade. Por dentro era               
simples, limpa e acolhedora. Assim que entrámos na sala de estar – apropriadamente             
chamada de santuário – era como se entrássemos numa capela. O David disse que eu podia                
escolher qualquer quarto para mim. Havia dois quartos no andar de baixo. Ao passar pelas               
escadas que davam para mais dois quartos, um deles o do David, ouvi o Espírito dizer-me,                
“Leva as tuas malas para o quarto do David.” Eu fiquei chocada! A minha resposta a esta                 
orientação foi, Eu não sou esse tipo de rapariga! O David não ouviu uma única palavra deste                 
diálogo interno, é claro. Eu desci as escadas e fui para os quartos de baixo! 

E a minha aventura começou. Experimentei o quarto mais aconchegante mas           
simplesmente não conseguia dormir; ficava acordada a noite toda. Culpei o aquecimento que             
era, afinal, muito barulhento. Na segunda noite também não consegui dormir. Tentei a cama              
do outro quarto de baixo por um par de horas mas também não consegui relaxar nessa. Na                 
terceira noite fui para o sofá do santuário, assumindo que estava tão exausta por esta altura                
que seguramente iria dormir. Mas não consegui. 

Ao quarto dia estava de rastos. Ainda a recuperar das lesões na cabeça, o sono era muito                 
importante para mim. Três noites sem dormir nada eram um grande problema. Contei ao              
David que não sabia porque é que não conseguia dormir e perguntei-lhe se ele podia desligar                
o aquecimento. O David foi verificar o tempo e descobriu que estava uma tempestade a             
caminho. Desligar o aquecimento não era uma opção porque os tubos iriam congelar – e,              
afinal de contas, estávamos a meio do Inverno. Ele disse que se eu quisesse podia partilhar o                
enorme colchão  no chão do quarto dele.

Normalmente eu não conseguia dormir muito bem quando acompanhada, por isso pensei            
que as hipóteses de conseguir dormir com o David eram muito baixas. Mas nessa noite               
enrolei-me na cama dele e dormi profundamente. Foi como se tivesse aterrado no lugar mais               
pacífico do mundo. A minha mente foi capaz de relaxar, quieta e silenciosa. Não havia               
dúvida que eu estava onde era suposto estar.  



Capítulo Dois 

O Coração ao Serviço 

Inverno 2004 – 2005 

“Queres a liberdade do corpo ou da mente? Pois não podes ter as duas. A qual dás valor?                  
Qual é a tua meta?  Pois uma vês como meio, a outra como fim.” T-22.VI.1 

“Não te perturbes absolutamente pensando em como Ele pode mudar o papel do meio e do                 
fim com tanta facilidade naquilo que Deus ama e quer que seja livre para sempre. Mas, ao                 
contrário, sê grato pelo fato de poderes ser o meio para servir ao Seu fim. Este é o único                   
serviço que conduz à liberdade.” T-22.VI.3 

“Este relacionamento santo, belo na sua inocência, poderoso na força e resplandecente com              
uma luz mais brilhante do que o sol que ilumina o céu que vês, é escolhido pelo teu Pai como                    
um meio para o Seu próprio plano. Sê grato pelo fato de que ele em nada serve ao teu. Nada                    
que lhe for confiado pode ser usado de forma equivocada e nada que lhe for dado deixará de                  
ser usado. Este relacionamento santo tem o poder de curar toda a dor, independentemente da               
sua forma.” T-22.VI.4 

Servir a Deus 

Durante a semana que se seguiu, enquanto eu descansava, observei o David de perto. Ele               
simplesmente não parecia humano! Depois de alguns dias percebi que o que eu estava a ver                
era alguém que se tinha oferecido tão completamente para servir a Deus que estava a ser                
usado no seu potencial máximo. Ele estava acordado às três da manhã a escrever no               
computador com os seus dois dedos indicadores enquanto o mundo dormia. Horas depois eu              
via-o a fazer tarefa atrás de tarefa, desempenhando todos os papéis que normalmente             
precisam  de uma comunidade  espiritual completa  para o conseguir.  

Ele fazia aconselhamento por telefone, durante horas, em alegria, respondia a emails ,            
partilhava artigos inspiradores na lista de emails do Yahoo e respondia a convites para              
encontros. Também trabalhava em sites na internet, lia os emails , cumpria as encomendas de              
CDs, cheques bancários, limpava e abastecia o carro, fazia o jantar, levava o lixo, alimentava               
os gatos, mudava a areia dos gatos e limpava  a neve do caminho. 

Eu senti-me rapidamente impelida a ajudar. Era impossível não o fazer. O David estava a               
servir a Deus e eu conseguia sentir o propósito que estava por trás de cada ação. Eu conseguia                  
sentir que não existia nenhuma motivação pessoal por trás de tudo aquilo. Enquanto o              
observava tudo parecia tão involuntário – a forma como ele parava de tratar dos emails e saía                 
para um passeio, ou se levantava da mesa e ia para o andar de cima. Eu podia sentir que ele                    
estava a seguir o movimento do Espírito a partir do seu interior. Mal comecei a oferecer-me                
para estar ao serviço – mesmo nas coisas mais simples como tratar dos gatos ou fazer chá –                  
senti uma imensa alegria no meu coração por estar ao serviço de Deus.  



Quanto mais eu apoiava o David ao tratar das tarefas práticas, mais ele estava disponível               
para sessões de aconselhamento por telefone e emails , o que me inspirou e me levou a uma                 
experiência mais profunda de servir a Deus. Tive uma sensação de gratidão avassaladora.             
Apesar do David brilhar em reconhecimento e, às vezes, me agradecer, a gratidão que eu               
estava a sentir vinha do fundo do meu coração. Durante toda a minha vida quis saber onde é                  
que devia estar e o que era suposto fazer. A oração do meu coração estava, finalmente, a ser                  
atendida.  

Sestas 

Todas as tardes eu começava a ficar cansada e pelas duas da tarde estava pronta para                
fazer uma sesta. O David adorou a ideia das sestas – especialmente quando ele acordava com                
o Espírito às três da manhã para responder a emails – e nós entramos na rotina de nos                
encontrarmos no santuário para meditar todas as tardes. Eu nunca tinha experimentado tão            
facilmente uma meditação assim profunda. Às vezes parecia como se eu estivesse a cair. Uma              
vez chamei por Jesus, pois parecia que era o fim de alguma coisa – eu, talvez. No silêncio da                  
minha mente ouvi Jesus dizer, “Continua a largar. Eu estou aqui.” Então continuei a permitir              
a queda, o largar total de tudo. Normalmente eu ficava deitada cerca de uma hora e adormecia                
num sono profundo. Às vezes íamos para cima para nos deitarmos, onde eu me enrolava nos               
braços do David e me afundava num lugar profundo. Eu nunca me tinha permitido babar              
assim sobre alguém. Em vez de me sentir envergonhada eu ficava deliciada por me sentir tão               
confortável. As minhas prioridades estavam a mudar e as minhas ideias de ser “perfeita”             
estavam  a ser desfeitas.

Após duas semanas eu continuava a dormir profundamente na cama do David mas             
mantinha as minhas roupas no andar de baixo, onde também tomava banho. Comecei a              
sentir-me despedaçada por dormir no andar de cima e ter as minhas coisas no andar de baixo.                 
Senti a tensão de não estar a aceitar o que estava a tornar-se óbvio – eu estava a ser guiada na                     
direção de um relacionamento íntimo com o David por uma atração invisível e indefinida.              
Não conseguia definir exatamente que relacionamento era este, uma vez que não tinha             
nenhum relacionamento passado que pudesse ser usado para comparação, ou alguma caixa            
onde o encaixar. Não era um relacionamento de secretária e patrão, namorada e namorado, ou               
estudante  e professor. Estava para lá do que as palavras poderiam definir.  

No entanto, parte da minha mente estava em resistência, a insistir que não era um               
relacionamento. Contudo, com uma peça de roupa de cada vez, comecei a levar as minhas               
coisas para cima e a colocá-las no armário do David. Insisti silenciosamente em deixar a               
minha escova de dentes no andar de baixo até ao último momento – como uma forma subtil e                  
silenciosa de protesto contra a intimidade. Eu não acredito que o David tivesse estado alguma               
vez consciente  disto! 

Ainda não tinha contado a ninguém sobre a visão do anel que tinha visto no dedo do                 
David naquele dia ou da mensagem que ouvi sobre ele ser o meu companheiro de vida.                
Embora, ocasionalmente, parecesse que eu estava a guardar um segredo, racionalizava para            
mim mesma que isso não fazia diferença nenhuma porque, de qualquer forma, eu continuava              
a fazer exatamente o que tinha que fazer. 

Pensamentos sobre Alimentação Saudável 



 

 
Fui com o David a um supermercado local e dei comigo no corredor das manteigas de                

amendoim. Embora eu tivesse relaxado um pouco da fase de passar um tempo considerável a               
preparar refeições orgânicas e saudáveis, continuava a preferir, definitivamente, comida          
“saudável” a comida “não saudável”. Já tínhamos passado pela área dos produtos frescos e              
passamos pela pequena secção de produtos orgânicos sem comprar nada. Assumi que o David              
não acreditava nem em comida orgânica ou em pesticidas como sendo prejudiciais. Estava             
disponível para me alinhar com esta consciência superior e ir além da compra de comida               
baseada nestes pensamentos.  
 

Mas enquanto o David estava a comprar cereais, eu fui direta para o corredor da               
manteiga de amendoim. Antes de perceber o que estava a acontecer, dei comigo a ler o rótulo                 
de um frasco e horrorizada com a longa lista de ingredientes. Tinha nove ingredientes! Na               
manteiga de amendoim! Peguei num frasco de outra marca e era a mesma coisa. Comecei a                
ler os ingredientes e apesar de amendoins, sal e óleo serem reconhecidos – e ser suposto                
estarem ali – também estava um número de ingredientes que não se pareciam com comida de                
todo, tal como xarope de milho de alta frutose.  

 
Coloquei a manteiga de amendoim de volta na prateleira e fui para a secção das geleias e                 

doces. Verifiquei o rótulo outra vez… xarope de milho de alta frutose! A minha mente               
acelerou-se: Porque é que há milho em tudo? É por causa disso que há tantos Americanos                
com excesso de peso? O que é isto de tantos ingredientes baratos? Porque é que os                
americanos não questionam tais coisas? Os neozelandeses não admitiriam isto! 

 
Viria, eventualmente, a aprender que os pensamentos de medo que eu tinha sobre a              

alimentação – tal como alimentos gordos serem maus para o coração e alimentos orgânicos              
serem bons para o corpo – eram todos, bem no fundo, uma forma de medo da morte. Eu vim                   
a perceber que estes pensamentos não eram de Deus e precisavam ser libertados. No entanto,               
naquele momento, simplesmente senti-me paralisada e incapaz de escolher. Depois, graças a            
Deus, o David aproximou-se.  

 
“David”, perguntei, “Que marca normalmente compras? Estou a ficar paranoica com os             

rótulos e ingredientes e a minha mente está a dar em doida!” Ele sorriu suavemente, pegou                
num frasco de manteiga de amendoim e outro de geleia e seguiu em frente. A sua simples                 
presença foi uma lembrança da verdade e eu redirecionei a minha confiança e a direção do                
meu pensamento para o Espírito. Eu tinha um longo caminho a percorrer no que dizia               
respeito às crenças sobre alimentação e compras no supermercado. Sem observação mental,            
os meus pensamentos levavam-me para teorias da conspiração, o que reforçava, em            
simultâneo, uma orgulhosa postura patriótica.  
 
O Espírito e a Casa de Banho 
 

Desde os dezanove anos que eu usava o meu cabelo bem curto, pintado de preto e                
estilizado com gel. As sobrancelhas estavam sempre arranjadas e nunca havia um pelo facial              
que pudesse ser visto e as minhas axilas e pernas estavam sempre depiladas. Na Casa da Paz                 
eu estava altamente consciente de quando é que o próximo pelo das sobrancelhas aparecia              
mas tentava parecer casual e relaxada em relação à minha imagem. Afinal de contas, não era                
suposto eu estar a cuidar de um autoconceito! 

 



 

 
Um dia, enquanto fazia a depilação das pernas no banho, parei e perguntei-me porquê?              

Era inverno. Ninguém ia ver e o David não se ia importar com essas coisas, de certeza. Eu                  
ri-me muito alto com o pensamento de depilar as minhas pernas para o David! E depois                
percebi que queria estar na minha secretária a responder a emails de aconselhamento e, em               
vez disso, estava a depilar as pernas – que não tinha propósito nenhum! Eu pousei a gillette e                  
fui de imediato para onde o meu coração me chamava. Foi quando me dei conta que era para                  
ir mais profundamente com os pedidos de orientação. Ainda havia muita coisa que eu fazia               
por hábito, baseada em premissas que tinha inventado ao longo da vida.  

 
Mais tarde, em oração, pude sentir o medo de me atrever a convidar o Espírito para todas                 

as partes da minha vida. Nunca tinha sequer considerado convidar o Espírito para esta área.               
Vi os pensamentos de medo surgir: E se eu for guiada para não tomar conta do meu corpo de                   
todo? Será que vai apenas ser negligenciado? Os pensamentos levaram a um sentimento de              
pavor. Percebi que não queria partilhar isto com o David – se o fizesse, poderia ter de largar                  
todo o controle – e isso era assustador. 

 
Depois de permitir que estes pensamentos rolassem através da minha mente, os meus             

pensamentos viraram-se para o David. Embora ele escovasse os dentes com frequência e             
tomasse banho todos os dias, eu sabia, no meu coração que ele não se preocupava realmente                
com o corpo e fiquei surpresa por descobrir que eu estava zangada com ele por isso. Eu                 
queria que ele se preocupasse! Podia sentir que estava a projetar o meu medo nele e os                 
pensamentos de ataque na minha mente começaram a justificar a minha posição de separação              
em relação a ele. Quanto mais eu permitia os pensamentos, pior eu me sentia. Então, decidi                
partilhar as minhas descobertas interiores com o David. Senti uma profundidade regressar à             
minha consciência outra vez, um deixar-me ir no amor profundo que era o propósito do nosso                
relacionamento em Deus.  

 
Ao longo do mês seguinte observei a minha mente e pratiquei escutar o Espírito.              

Perguntava antes de entrar automaticamente nos movimentos de cuidado diário do corpo.            
Fiquei aliviada por descobrir que estava a ser guiada a escovar os meus dentes como               
habitualmente e a tomar banho todos os dias. A diferença é que estava num amoroso estado                
de escuta consciente enquanto o fazia. A minha primeira prioridade era estar com Deus em               
oração. Fui guiada, muitas vezes, a responder primeiro a emails e deixar o banho e o cuidado                 
do corpo para mais tarde, em vez de o fazer num estado mental desconectado, automático, a                
despachar.  

 
Após refletir, reconheci que de cada vez que ouvia o ego experimentava um sentimento              

subtil de sacrifício. Mas estava a aprender que a única coisa que estava a ser sacrificada era a                  
minha paz mental! Convidar o Espírito era o oposto total do sacrifício! 

 
Reciclar com o Espírito ou com o Ego? 
 

Um dia estava a sentir-me stressada; estava a começar a sentir-me ressentida com tantas              
limpezas e trabalho que tinha para fazer. Depois de lavar a loiça do pequeno-almoço comecei               
a lavar as latas da comida dos gatos. O David entrou na cozinha nesse momento. Ele disse                 
que não havia necessidade de lavar as latas e que podiam ir diretamente para o lixo. 
 

 



 

Como uma ávida recicladora e salvadora do planeta durante mais de vinte anos, recusei a               
ideia de não reciclar as latas. Comecei a protestar com o David sobre essa ideia. Ele foi                 
imediatamente à raiz do problema. Antes de me aperceber estava a receber um ensinamento              
completo sobre a irrealidade do mundo. O David relembrou-me que o mundo foi feito a partir                
do ódio, como um esconderijo, onde Deus não pudesse entrar. Ele explicou-me que tentar              
salvar o que foi feito a partir de ódio era o propósito do ego.  

 
Eu não estava recetiva e observei-me a defender-me contra a aceitação da lição. Naquele              

momento não conseguia ver que o David estava a libertar-me de realizar tarefas que não               
tinham o propósito do despertar e eram, portanto, uma outra forma de manter o autoconceito               
de ser uma boa cuidadora do mundo. Crenças fundamentais que mantive a minha vida toda               
estavam a causar atrito contra o fluxo do Espírito.  

 
Tive que admitir que não queria lavar as pequenas latas da comida dos gatos, mal               

cheirosas e difíceis de limpar mas podia sentir o aperto na minha mente pelo que significava                
deixar de fazer isto. Tinha direcionado muita da minha energia para salvar o mundo! Embora               
já não fosse uma ativista, as crenças certamente ainda estavam na minha mente.             
Silenciosamente, sentia-me correta – eu era uma boa pessoa que reciclava tudo e era              
extremamente consciente sobre recursos como a eletricidade e a água.  

 
Senti-me ressentida com o David – primeiro porque ele não se importava e depois              

porque me estava a ser pedido para não me importar. No entanto, continuei a alinhar a minha                 
mente com os ensinamentos que reconhecia como sendo a verdade. Uau! Uma coisa era lê-los               
no Curso, outra, completamente diferente, era transferi-los para a vida diária. A minha             
resistência começou a desvanecer-se e o David refletiu imediatamente a minha abertura ao             
dizer que nós poderíamos, certamente, reciclar itens grandes, uma vez que podiam ir             
facilmente para a caixa da reciclagem. 

 
O David relembrou-me, “Tu não estás aqui para trabalhar para uma organização; tudo             

está aqui para nos apoiar.” Eu ouvia isto do David sempre que o “fazedor” surgia na minha                 
consciência e eu era tomada pelo impulso do ego de trabalhar para qualquer outro propósito               
que não o perdão e o amor. O David relembrou-me frequentemente que o mundo era um                
reflexo da nossa mente e que agora poderia servir um propósito glorioso. 
  

 



 

Capítulo Três 
 

Sim, Eu Casarei Contigo! 
 
Inverno/Primavera 2005 
 
“A luz que une a ti e ao teu irmão brilha através do universo e porque vos une faz com que tu                      
e ele sejais unos com o teu Criador... O que te ensina que não te podes separar nega o ego.                    
Deixa que a verdade decida se tu e teu irmão sois diferentes ou o mesmo e que ela te ensine o                     
que é verdadeiro.” T-22.VI.15 
 
Sim! 
 

A palavra “casamento” continuava a vir à minha mente. Pelo conceito de casamento             
típico e como o mundo o vê, eu não sabia o que significaria casar com o David. Mas noutro                   
sentido sabia exatamente o que significaria. Dizer que sim ao casamento com o David seria               
um símbolo de um profundo compromisso com Deus para a vida. Significaria dizer que sim a                
largar o passado, sim a viver onde o Espírito me enviasse, sim a aceitar que o Chamado do                  
David era também o meu e sim a não ir embora. Eu pensei que tinha dito sim a Deus antes,                    
mas ao pensar neste compromisso total podia sentir o medo a surgir em mim; senti como se o                  
dizer “sim” fosse uma decisão totalmente nova a tomar. Eu sabia que ao unir-me a alguém                
com mais clareza do que eu, o pequeno “eu” não iria ser capaz de se esconder. Isto trouxe                  
todos os possíveis e imaginários pensamentos de sacrifício. Eu simplesmente não tinha uma             
caixa onde enquadrar o conceito de casamento.  
 

Enquanto me sentava no sofá do Santuário da Casa da Paz atrevi-me a perguntar a mim                
mesma, “Devo casar com o David?” Senti a resposta imediatamente – foi um Sim alegre e                
preenchido de amor! Alguns minutos depois o David entrou na sala e sentou-se no outro sofá                
a olhar para mim. Embora ele nunca tivesse perguntado diretamente, olhei para cima e disse               
suavemente, “Sim, caso contigo.” Ao que o David exclamou, “Isso é maravilhoso!” enquanto             
brilhava de felicidade. Nesse momento senti que este casamento não era apenas para o meu               
despertar mas seria uma bênção para muitos. Senti como se fosse santo e sabia que muitos,                
muitos milagres iriam vir daí.  

 
Parceria e Roupas 
 

Demorou um pouco para entrar na minha mente a ideia de que eu e o David éramos um                  
casal porque o nosso relacionamento parecia muito diferente de tudo o que eu já tinha vivido.                
No entanto, quando entrou na minha mente, as projeções sobre a imagem do David              
começaram. Primeiro, reparei nas roupas dele. Ainda não estava disposta a admitir que             
debaixo da minha máscara de “não querer saber” eu tinha ideias precisas do que era atraente e                 
do que não era. O David não parecia ter um estilo mas era pior do que isso. Tinha assistido a                    
alguns vídeos dele a ensinar nos quais ele estava a usar o que parecia ser um casaco largo de                   
mulher, cor de pêssego.  
 

Oh meu Deus! Eu pensei, O que é que eu estou a fazer? O ego ergueu-se na minha                  
mente, a dizer à queima-roupa que esta não podia ser a minha vida. Como é que eu poderia                  

 



 

estar num relacionamento com um homem que veste um casaco largo de mulher, cor de               
pêssego?!!! 

 
Pensamentos sobre o meu pai, Roger, entraram na minha mente. Se ele ligasse agora e               

perguntasse como é que eu estava, não saberia o que responder. Se ele perguntasse se eu                
estava feliz, teria que mentir. O brilho dourado do milagre estava a desvanecer-se na minha               
consciência e em vez disso eu estava a sentir a intensidade de uma mente dividida. Estava a                 
experimentar muita cura mas a voz do ego era persistente: Isto não era o que eu escolheria,                 
então o que estou a fazer? Estou a ser manipulada? Se eu mentiria à minha família – aqueles                  
que me conhecem melhor do que ninguém no mundo – então isto está mesmo errado.  

 
Senti uma tensão e escuridão a preencher a minha mente e corpo e, pela primeira vez,                

encontrei-me a sentir-me distante do David. Mesmo assim não lhe falei dos meus             
sentimentos. Em vez disso, tentei ignorar os meus julgamentos na esperança de que fossem              
embora mas não foram. Em pouco tempo notei que o meu amor pelo David tinha               
desaparecido completamente. Sabia que tinha de lhe dizer que não gostava das suas roupas.              
Senti-me assustada porque não sabia o que iria acontecer. Ele poderia mandar-me para casa.  

 
Finalmente, tive coragem de partilhar os meus pensamentos. A sua resposta imediata foi             

de felicidade! “Podes ir ao guarda-roupa e tirar tudo o que não gostas! Todas as minhas                
roupas foram doadas e eu não uso a maior parte delas, por isso será maravilhoso!” O amor                 
veio imediatamente! No dia seguinte eu tirei, feliz, seis sacos cheios de roupas doadas.  

 
Uns dias mais tarde eu continuava com julgamentos sobre a roupa do David e partilhei               

novamente os meus pensamentos com ele. Pareceu uma vez mais que eu estava a arriscar               
muito. Parecia que estava a expor o pior de mim, aquela parte minha que não queria que ele,                  
ou outra pessoa qualquer, soubesse que existia. No entanto arrisquei e disse-lhe que             
continuava a não gostar das roupas dele. Partilhei que isso afetava a forma como me sentia                
em relação a ele. A resposta dele? “Pensa em mim como um boneco Ken. Tu podes vestir um                  
boneco Ken.” Ele parecia estar deliciado com o pensamento de ser levado às compras! Eu               
não podia acreditar em como tinha andado enganada sobre o que poderia acontecer ao nosso               
relacionamento se eu fosse totalmente honesta. 

 
Expressar claramente os meus pensamentos fazia parte da cura. Aprendi que escondê-los            

levava a sentir-me separada, não só do David mas da dádiva que o Espírito estava a oferecer                 
através dele. No entanto, quando eu expus os meus pensamentos privados, o milagre estava              
sempre lá à minha espera do outro lado. Eu iria viver esta experiência muitas, muitas vezes,                
ao longo dos anos seguintes. 
 
A Primeira Viagem por Estrada 
 

Eu estava na Casa da Paz há cerca de seis semanas quando fiz a minha primeira viagem                 
de carro com o David. Ele adorava pegar no carro e ir onde o convidassem para realizar                 
reuniões sobre o Curso e irradiar a sua luz. Uma série de convites levaram-nos para sul, de                 
Cincinnati até à Flórida e de volta. A nossa primeira paragem foi no Instituto Oásis, em                
Knoxville, Tennessee, onde fomos calorosamente recebidos pelos nossos anfitriões, Steven e           
Susan.  
 

 



 

Na frente da sala estavam duas cadeiras. Eu fui orientada para uma das cadeiras e               
puseram-me um microfone à frente. Senti-me exposta e a tremer e, ao mexer-me para tentar               
ficar confortável, bati no microfone algumas vezes. Quando foi a minha vez de falar, partilhei               
que me sentia nervosa e que como era nova com o Curso não sabia se tinha alguma coisa de                   
valor para dizer. 

 
A audiência banhou-me em amor, dizendo com o seu sotaque do sul, “Oh querida, não               

fiques assustada connosco, nós amamos-te!” O meu medo dissolveu-se num instante. Eu            
vi-me a partilhar as minhas experiências transformadoras pelas quais tinha passado e que             
combinavam perfeitamente com os altos ensinamentos metafísicos que foram canalizados          
pelo David. Senti que estava a ser usada como uma ponte – descrevendo de uma forma                
simples e prática exatamente o que os ensinamentos do Curso significavam.  

 
Depois disso alguns participantes deram-me abraços cheios de amor. Eles expressaram a            

sua gratidão pela minha partilha e eu percebi que a minha função era, simplesmente, ser               
honesta e autêntica e falar diretamente da minha experiência. 
 
A Mente “Eu sei” 
 

Na viagem para Knoxville o carro ia a fazer um barulho estranho. Parecia o grasnar de                
um ganso e eu reparei que isto parecia acontecer quando o carro atingia a velocidade de                
setenta milhas à hora. As várias possibilidades do que poderia ser o problema tinham vindo a                
passar pela minha mente quando após um dia a viajar a luz do motor acendeu. A minha mente                  
“Eu sei” entrou logo em pleno funcionamento. Assim que chegamos ao nosso destino eu fui               
para debaixo do capot a dizer, “O meu pai ensinou-me sobre carros. Nós precisamos verificar               
o óleo.” Verificámos o óleo e encontrei o problema – quase não tinha óleo. Observei os meus                 
pensamentos: Isto é o que acontece quando um místico que não se importa com o mundo tem                 
um carro. O David é desatento. Tomar conta do carro é importante.  
 

A mente “eu sei” é a parte da mente que pensa que sabe alguma coisa sobre este mundo.                  
Fala primeiro e com confiança sobre aquilo que sabe ser a verdade. Os “factos” são sempre                
baseados na experiência passada do mundo, em vez da conexão presente com o Espírito. Na               
verdade o seu propósito ao comunicar estes fatos é para se manter como uma identidade à                
parte de Deus. 

 
Uma vez que senti que não deveríamos continuar a conduzi o carro sem óleo, deixamo-lo               

no estacionamento do Instituto nessa noite e fomos para casa com os nossos anfitriões depois               
do encontro. Quando voltámos ao Instituto na manhã seguinte, fui abrir o capot para encher o                
depósito do óleo. O David entrou para falar com os nossos anfitriões. Diligentemente, eu              
verifiquei o nível do óleo novamente, e mais uma vez vi que estava quase vazio. Comecei a                 
deitar o óleo mas após adicionar uma pequena quantidade tive uma forte sensação para ir               
verificar o nível do óleo outra vez. Fiquei chocada quando vi que estava mais do que cheio! 

 
Perplexa, dei um passo atrás. Quando o David veio cá para fora viu a expressão do meu                 

rosto e disse uma frase, “É a mente ‘eu sei’!” Ainda insisti para pararmos num mecânico para                 
fazer uma revisão ao carro porque definitivamente alguma coisa não estava bem. Parámos à              
saída da cidade e um mecânico pôs a cabeça debaixo do capot e verificou. Com um grande                 

 



 

sorriso ele anunciou que não havia absolutamente nada de errado com o carro. Eu fui               
humilhada.  

 
Continuámos a nossa viagem de carro e o David disse-me que a luz do motor significou                

que era necessário verificar a mente. Nas nossas viagens houve muito mais oportunidades de              
“desfazer” para mim e para aquilo que eu pensava que sabia. No nosso regresso à Casa da                 
Paz, a luz do motor desligou-se sem razão aparente e nós desatamos à gargalhada, abraçando               
completamente a lição! 

 
A experiência de uma mente aberta – uma mente que se vira constantemente para o               

Espírito em busca de orientação e direção em todos os assuntos – é a meta de toda a                  
aprendizagem. Viver a experiência de uma mente inocente que não pretende saber nada é              
puro deleite! E nesta mente sem defesas, Deus é bem-vindo.  
 
Votos 
 

Continuámos em direção à Flórida, onde tínhamos um encontro e um jantar com um              
grupo de novos amigos UCEM. Estávamos a compartilhar as orientações para o nosso             
casamento e uma mulher perguntou “Vai haver um casamento real?”. Eu perguntei o que ela               
queria dizer com “casamento real”. Ela perguntou “Vocês fizeram votos?”. O David e eu              
sorrimos conscientemente um para o outro – nós não tínhamos recebido orientação para fazer              
votos.  
 

O David partilhou a nossa orientação de que não era necessário um casamento legal, pois               
isso envolvia o governo, e o propósito do nosso relacionamento era um compromisso             
profundo para com o Espírito. Sentíamos que um contrato legal parecia completamente fora             
de alinhamento com este propósito profundo.  

 
“Se eu tivesse votos“, disse eu a olhar para o David sem saber o que ia dizer a seguir mas                    

a sentir que seria algo bonito, “seria ‘Eu amo-te agora’ e ‘Eu confio em ti’”. Sorrimos os dois.                  
Sentimos os votos profundamente e perfeitamente alinhados com o nosso casamento – santo,             
alegre e novo! O que mais poderia haver para dizer? 

 
Anéis 
 

Uma tarde, durante uns dias de descanso na Flórida, o David disse que se sentiu guiado a                 
ter um anel de noivado. Eu senti um medo familiar a surgir, o mesmo medo que surgia                 
quando era para soltar o passado de alguma forma. Era um medo que não fazia sentido de                 
forma lógica. Era claramente o medo do ego de ser exposto e desfeito. O ego é “morto” com                  
amor, no sentido em que quando vem a luz, a escuridão desaparece – é literalmente               
dissolvida na luz. Embora eu tivesse dito que sim a casar-me, usar um anel era um passo                 
“público” do qual o ego não se poderia esconder. Deveria ser um momento de celebração mas                
para o desfazer do ego foi um momento de terror! 
 

No nosso caminho para o cais, para um passeio perto da água, e apenas uns minutos                
depois do David partilhar que se sentia impelido a ter um anel, ele sentiu-se guiado a ir a um                   
centro comercial. Fomos a uma loja e o David comprou uma aliança de ouro linda! A lidar                 
com uma enxurrada de pensamentos de medo e sem saber o que fazer, eu dei comigo a                 

 



 

esconder-me atrás de um cabide de roupa. Eu vi o David, a uma distância segura, a ter um                  
encontro alegre por causa do anel de noivado! 

 
O David estava muito feliz com o seu anel, completamente indiferente ao meu baixo              

estado de espírito. Quando saímos da loja ouvi o Espírito a dizer claramente no interior da                
minha mente, “Se voltarem a passar pela mesma loja, entra e compra um anel.” Eu suspirei de                 
alívio, nós estávamos a dar tantas voltas no nosso caminho para o cais que não era possível                 
voltar a passar pelo mesmo centro comercial no caminho de regresso! 

 
Tivemos uma caminhada amorosa durante a tarde, perto do cais, no porto, enquanto o              

David desfrutou do seu novo anel. Ainda um pouco nervosa em relação a toda a situação e de                  
como a minha vida parecia desenrolar-se à frente dos meus olhos, tão rápido, pedi ao David                
se poderia dar uma volta sozinha. Ele ficou mais do que feliz por se sentar num banco do                  
parque, perto da água, e eu continuei pelo cais. 

 
Dei comigo atraída a sentar-me perto de um homem nos seus setenta anos, com aspeto               

bastante desmazelado e que me contou que era da Bulgária. Eu tinha estado na Bulgária,               
tivemos um belo encontro e isto pareceu-me intervenção divina. Podia sentir o pedido de              
amor deste homem dentro de mim e senti imediatamente uma conexão profunda com o              
David. Senti que o propósito do nosso relacionamento estava a ser preenchido naquele             
preciso momento. Fiz uma retrospetiva dos meus relacionamentos anteriores, onde eu me            
tinha sentido limitada e não tinha sido capaz de partilhar completamente o meu amor e o meu                 
coração. Apesar dos meus companheiros anteriores não terem sido muito ciumentos ou            
possessivos, havia um sentimento subtil de que o relacionamento implicava posse ou algum             
tipo de limite. 

 
E agora estava eu ali, com aquele senhor idoso, a sentir a presença do amor crescer                

dentro de mim. Sabia que o David não iria querer que eu me retraísse. Partilhei com este                 
homem o quão amado ele era, não importava o que parecesse ter acontecido no passado dele,                
e ele iluminou-se em frente aos meus olhos. A sua inocência brilhou, mais e mais brilhante                
com cada momento que passou. A experiência foi muito pura e santa. Eu fiquei muito feliz                
por ter visto diretamente para que é que o casamento com o David servia. Eu senti como se                  
estivesse a andar no ar quando regressei para junto do David e partilhei com ele toda a                 
experiência que acabara de ter. Ele ficou absolutamente encantado e abraçamo-nos,           
beijamo-nos e flutuámos de volta ao carro. 

 
Começamos a guiar de regresso à casa dos nossos amigos confiando que de alguma              

forma encontraríamos o caminho. E, vejam só, fomos diretamente para o centro comercial             
onde o David tinha comprado a aliança dele! “Vira à esquerda!” saiu da minha boca, e sem                 
hesitar, o David virou imediatamente para o parque de estacionamento. Contei-lha da            
orientação para comprar a segunda aliança se passássemos pela mesma loja e juntos fomos              
comprar a minha aliança. O funcionário da joalharia parecia estar à nossa espera!  
 
Cerimónia de Casamento Espontânea 
 

Eu e o David tínhamos deixado a nossa cerimónia de casamento nas mãos do Espírito,               
completamente. Uma tarde, eu estava sempre a ouvir a palavra “jardim”. Amei a ideia de               
fazer um passeio num jardim botânico e depois de uma pesquisa na internet descobrimos um               

 



 

perto de onde estávamos. Encontrámo-lo facilmente e soube maravilhosamente bem          
passarmos um pouco de tempo juntos a passear. Fizemos um passeio pelos caminhos, através              
de várias áreas do jardim, pelo rio e sobre uma ponte. De repente, encontramo-nos no meio                
de um jardim de casamento! Foi como se tivéssemos sido transportados para Espanha –              
estávamos de pé num pavimento com pedras de terracota e as paredes altas à nossa volta                
estavam cobertas de buganvílias roxo brilhante e rosa escuro. 
 

Olhámos um para o outro e sorrimos. A nossa cerimónia de casamento estava prestes a               
acontecer. Um voto a seguir ao outro saiu dos meus lábios, seguidos de um beijo. Aqueles                
que me lembro são, “Eu amo-te. Eu confio em ti. Eu amo rir-me contigo. Eu amo estar                 
contigo. Eu amo partilhar este propósito profundo contigo. Eu amo viajar contigo. Eu amo              
servir a Deus contigo.” 
 

O David partilhou este anúncio da celebração na lista de emails: 
 
Saudações de alegria! Eu estou feliz por anunciar que a Kirsten e eu nos unimos no propósito                 
de um relacionamento santo e estamos a usar alianças para simbolizar o amor que              
partilhamos um com o outro e com todos. A orientação para obter as alianças chegou a 12 de                  
Fevereiro e entre a minha aliança de manhã e a aliança dela à tarde, a Kirsten teve um                  
encontro santo que simboliza o amor que partilhamos com toda a gente. Ela conheceu um               
homem búlgaro, de setenta e nove anos, enquanto caminhava. O homem disse-lhe que ela              
tinha olhos de anjo e a Kirsten partilhou as suas experiências das viagens na Bulgária. 
 
O homem sorriu e disse que tinham passado muitos anos desde que beijou uma mulher, a                
Kirsten virou suavemente o seu rosto e ofereceu-lhe a sua face. Depois de ele a beijar eles                 
conversaram um pouco mais e o coração dele abriu-se. Ela recebeu muitos beijos na face               
antes do encontro santo terminar e ela regressou para junto de mim com um enorme sorriso                
no rosto. A vida é sobre o que é o Amor a Amar-se a Si Mesmo. Amor universal. Amor                   
incondicional. É verdadeiramente uma honra demonstrar o amor a viver uma vida de amor.              
Isto é o que o casamento e os relacionamentos santos refletem. Que as nossas vidas sejam um                 
reflexo do Amor Divino e honrem o Criador em cada pensamento, palavra e ação que é                
expressa. 
 
Eu desfruto na paz do momento presente e estou honrado por a Kirsten e eu podermos viver,                 
viajar e demonstrar o amor interior. A união santa é sinónimo de viver no momento presente,                
e nós partilhamos as ideias simples, “Eu confio em ti” e “Eu amo-te agora” como o propósito                 
para tudo nas nossas vidas. É uma união da Mente que inspira e abençoa todo o mundo. É                  
uma expressão de riso e diversão, espontaneidade e alegria que brilha de coração a coração. É                
maravilhoso afundar no silêncio divino juntamente com todos. É um deleite aceitar convites             
de todas as partes do mundo e responder ao Chamado de Deus para brilhar a luz do amor. O                   
amor é simples e eu estou feliz por a Kirsten ter-se juntado a mim nesta parceria de expressar                  
amor. Este relacionamento é como todos os nossos outros relacionamentos, pois ele expressa             
um único propósito. Todas as pessoas estão incluídas. Uma vez que fomos guiados a viver e                
viajar juntos e partilhar o nosso amor, o símbolo de parceria parece útil e natural. É uma                 
parceria de liberdade que apoia e nutre o despertar do Espírito no nosso interior.  
 

 



 

Eu agradeço-te Espírito pelo símbolo da parceria que reflete uma união santa. Eu dou graças               
a todas as nossas irmãs e irmãos que Te acolhem nos seus corações. Eu recebo todos os                 
convites para nos reunirmos no teu propósito santo e nos regozijarmos juntos como um só! 
  

 



 

Capítulo Quatro 
 

Vulcões e Luas de Mel 
 
Primavera 2005 
 
“Diante de um relacionamento santo não há pecado. A forma do erro já não é mais vista e a                   
razão unida ao amor olha em quietude para toda a confusão apenas observando: Isto foi um                
equívoco” . E então, a mesma Expiação que aceitaste no teu relacionamento corrige o erro e                
coloca uma parte do Céu em seu lugar.” T-22.VI.5 
 
Orientação Simples, Profunda 
 

Dois jovens professores do Curso, no seu caminho de Wisconsin para a Flórida,             
passaram a noite connosco na Casa da Paz. Quando estavam a sair um deles olhou               
diretamente nos meus olhos e disse, “Kirsten, se eu pudesse dar-te um conselho para a               
jornada espiritual seria: não tomes nenhuma decisão se não te estiveres a sentir em paz”. 
 

Esta sabedoria veio diretamente do Espírito Santo. Não houve dúvidas disso. Esta            
orientação simples e profunda tornou-se uma referência sólida para a minha mente em tempos              
de dúvida. Nos meses e anos que se seguiram, de cada vez que eu queria ir embora, todas as                   
vezes que duvidei, foi fácil reconhecer que eu não estava em paz. Este ponto de referência                
serviu como um aviso para eu parar e não agir de imediato ou entreter seriamente               
pensamentos de ataque. Em vez de desenhar conclusões sobre a causa dos meus transtornos,              
eu inquiria interiormente para ver os pensamentos egóicos e as crenças na minha mente que               
estavam com necessidade de cura. Conforme eu pratiquei este processo vim a ver que seguir               
os meus “pensamentos de dúvida” e tirar conclusões apenas me afastava mais da paz e do                
David.  

 
De cada vez que passei pelo processo de mudança do estado de raiva ou medo para um                 

estado de paz razoável, pedi orientação. A orientação nunca era o que eu pensava que seria.                
Eu descobri que não havia nada a fazer e nenhuma ação a tomar baseada nos meus                
pensamentos de medo. Estes pontos de referência foram a fundação estável para a minha              
mente. Eles apoiaram-me a ser capaz de ver que tudo estava a ocorrer para o meu despertar,                 
literalmente.  

 
O meu outro ponto de referência era confiar no David. Quando ouvi esta orientação pela               

primeira vez, ela foi muito significativa. No entanto, eu tinha medo porque acreditava que              
estava a depositar as minhas totais fé e confiança num homem. Entrei em oração e perguntei a                 
Jesus o que ele queria dizer quando me disse para “confiar no David”. Ele disse, “Confia em                 
mim através dele. Confia na devoção do David. Confia que o único propósito que ele tem é o                  
Despertar e é por isso que ele se vira para mim constantemente, para tudo. O David é aquele                  
que te foi dado como um símbolo do ser capaz de confiar em mim”. 

 
Senti que confiar no David era um salto de fé – um salto que eu iria fazer muitas, muitas                   

mais vezes. Não percebi isso no início mas senti-o como um salto porque estava a passar por                 

 



 

um processo de retirar a minha fé do sistema de pensamento familiar do ego e colocá-la no                 
Espírito, no desconhecido. 
  

 



 

Divórcio com o Espírito 
 

Uma amiga do David, da Argentina, convidou-o para uma visita, no final de Março, para               
realizar uma série de encontros. O David incluiu-me de imediato nos planos. Nós alinhámos e               
comprámos os bilhetes de avião. Eram os bilhetes mais baratos disponíveis e eram não              
reembolsáveis e sem possibilidade de mudança. Dois dias antes de partirmos a nossa anfitriã,              
Maria, escreveu ao David a dizer que ela precisava cancelar a nossa viagem e os encontros do                 
UCEM porque surgira uma situação de família. 
 

O David ligou-lhe de imediato. Ela parecia estar muito mal, a sua voz dava ideia de ter                 
caído duas oitavas. Ela abriu o seu coração – o seu amado marido de quarenta anos tinha-lhe                 
dito que ia deixá-la, pois estava apaixonado por outra mulher. E para piorar as coisas, a outra                 
mulher era empregada deles, que era como um membro querido da família. 

 
O David sabia, sem dúvida, de que esta viagem tinha sido guiada pelo Espírito e               

cancelá-la não era uma opção válida para ele. A sua voz era suave e certa quando disse à                  
Maria que nós não poderíamos cancelar a viagem porque os bilhetes não eram reembolsáveis.              
“Além disso!...”, disse ele feliz, “… a Kirsten e eu vamos em lua-de-mel!” De alguma forma,                
esta foi a coisa perfeita para dizer e a voz da Maria elevou-se de volta ao seu tom normal:                   
“Uma lua-de-mel? Oh, isso é maravilhoso!” Os meus olhos arregalaram-se ao ver como o              
Espírito tinha respondido ao pedido de amor da Maria através do David, com um              
redirecionamento perfeito para a mente dela. 

 
O nosso voo era durante a noite, com duas paragens, e embora a Argentina fique a sul de                  

Cincinnati o nosso primeiro voo levou-nos para norte. Quando aterrámos em Chicago, perto             
das 23:30, dei comigo a dizer, “David, eu vejo-nos a ficar num hotel confortável esta noite!”                
O David sorriu, “Bem, o nosso voo está agendado para esta noite, para continuarmos até               
Buenos Aires, mas vamos ver.” Enquanto estávamos a andar no aeroporto, ouviu-se um             
aviso: “O voo US Airways 323 foi adiado devido a dificuldades técnicas. Por favor, dirija-se               
ao balcão de apoio ao cliente para mais informações”. O David e eu sorrimos um para o outro                  
e dirigimo-nos, felizes, para o balcão, para ficar numa fila onde estavam cento e tal pessoas. 

 
Algumas das pessoas da fila estavam a reclamar com o atraso do voo mas eu e o David                  

estávamos felizes. Sabíamos que tudo estava a trabalhar em conjunto, não só para o nosso               
bem, mas para a nossa alegria máxima! E a alegria espalhou-se – eu não pude evitar de                 
partilhar com as pessoas que nós estávamos numa missão de Deus e que o Espírito estava a                 
tratar de tudo. Contei-lhes sobre o meu pressentimento de que iríamos ficar num hotel em vez                
de passar a noite num avião e como, miraculosamente, era isso que estava a ser tratado para                 
nós. Todas as nossas experiências eram lições de não julgamento. 

 
No momento em que chegámos ao balcão os funcionários estavam a distribuir refeições             

e vouchers de hotel. Felizes, apanhámos o transporte gratuito para o hotel, tomámos banhos              
quentes e aconchegámo-nos em macios roupões de banho. Para completar, pedimos o serviço             
de quartos, com alegria, com os nossos vouchers de refeição – tarte de maçã com gelado de                 
baunilha! 

 
Quanta abundância! Quão amados somos! Tivemos uma maravilhosa noite de sono e            

apanhámos o nosso voo na manhã seguinte, chegando frescos para as nossas duas semanas de               

 



 

encontros e trabalho de milagres. Eu estava profundamente grata por ver como somos bem              
tratados por Deus. Tal como poesia suave na minha mente, lembrei-me de algumas passagens              
de Jesus da Bíblia e do Curso: “Põe o Reino do Céu em primeiro lugar e todas as coisas serão                    
adicionadas para ti“ (Mateus 6:33) “Quando tiveres aprendido como decidir com Deus, todas             
as decisões vêm a ser tão fáceis e tão certas como o respirar. Não há esforço e serás                  
conduzido tão gentilmente como se estivesses a ser carregado por um calmo atalho no verão.”               
T-14.IV.6 “Realmente acreditas que és capaz de planear a tua segurança e a tua felicidade                
melhor do que Ele? Tu não precisas ser nem cuidadoso, nem descuidado; precisas             
simplesmente lançar sobre Ele os teus cuidados, porque Ele tem cuidado por ti. Deus cuida de                
ti porque te ama. T-5.VII.1 

 
A Maria e o seu futuro ex-marido foram buscar-nos ao aeroporto. Independentemente de             

ele amar outra mulher, ou não, ela amava-o profundamente e estava totalmente determinada a              
deixar o espírito do perdão mostrar o caminho em todos os passos que eles teriam a dar                 
juntos. 

 
Eu nunca tinha experimentado isto antes e estava impressionada com a maturidade dela e              

a devoção a um relacionamento santo. Ela estava a olhar profundamente para as crenças no               
abandono e na traição, enquanto se “mantinha no Curso” e se recusava a afastar do amor. A                 
Maria era a demonstração viva do perdão enquanto ela se abria à exploração da dissolução do                
seu casamento e família numa atmosfera de oração. Uma vez mais, senti a profundidade para               
onde o Curso estava a levar.  

 
Passámos a semana com a Maria e a família dela e depois, eu e o David, rumámos a sul                   

para realizar vários encontros em áreas rurais antes de rumarmos ainda mais a sul para o                
nosso destino de “lua-de-mel”.  
 
Eu Sinto-me como uma Carteira de Mão 
 

Uma sensação desconfortável tinha começado a surgir dentro de mim durante os últimos             
encontros com o David. Todos os ensinamentos eram canalizados por ele enquanto que eu              
mal falava. Sentava-me numa cadeira ao lado dele, às vezes fechava os meus olhos ou ficava                
a olhar para a audiência. Outras vezes, não sabia para onde olhar! 
 

Quando um participante fazia uma pergunta, eu ouvia, com frequência, algo que sentia             
ser muito útil para dizer, mas na minha perceção o David respondia tão rápido que eu nem                 
tinha oportunidade para falar. E depois, quando ele se virava para mim, normalmente, fazia              
uma introdução tão longa sobre a minha experiência que eu não sabia o que dizer quando ele                 
me pedia para continuar a falar sobre isso.  

 
Depois do segundo encontro em áreas rurais da Argentina, o meu aborrecimento            

começou a surgir: Pareço um acessório do Místico. O David é o Místico. Todos querem               
ouvi-lo falar e eu fico apenas sentada nesta cadeira como uma carteira de mão.  

 
Como de costume, não tive alternativa senão partilhar os pensamentos do ego com o              

David. De forma alguma eu poderia “fingir” ou “montar um teatrinho” para o próximo              
encontro. A sua resposta sincera foi, “Oh, então podes começar o próximo encontro”.             
Senti-me imediatamente com medo e sabia que essa não era, realmente, a resposta que queria               

 



 

ouvir. Não me sentia confiante o suficiente para começar o encontro. Estava bem consciente              
que a Presença do David, de alguma forma, levava todas as pessoas a uma experiência               
partilhada de profundidade. Soube bem partilhar os pensamentos e, embora não houvesse            
uma solução na forma, algo descontraiu dentro de mim. 

 
Durante o encontro seguinte senti-me muito contente por estar sentada ao lado do David.              

Regressei novamente à experiência de que tudo era para mim e amei ouvir cada palavra que                
saiu da sua boca. Falei num determinado momento e no final do encontro um lindo e devoto                 
professor espiritual olhou para nós os dois e disse suavemente, “Ela tem o mesmo dom que                
tu, David”. Luminoso, o David respondeu, “Oh sim, ela tem”. Eu não tenho ideia do que eu                 
disse durante o encontro mas sei que o meu senso de competição e orgulho desapareceram.  
 
A Lua-de-Mel e o Vulcão 
 

Depois dos encontros viajámos para sul, para Miramar, na costa. O David ficou             
maravilhado quando chegámos ao nosso encantador hotel Oásis da Paz para a nossa             
lua-de-mel de quatro dias junto ao mar. 
 

Por outro lado, eu não estava encantada quanto isso. Estava a sofrer por estar apegada a                
pensamentos privados e quanto mais eu adiava contá-los ao David, maior o abismo crescia              
entre nós. De cada vez que o David mencionava a palavra “lua-de-mel” eu sentia o impacto                
dos pensamentos privados que se estavam a acumular dentro da minha mente. Quando             
estávamos com outras pessoas, ou a realizar encontros, eu era impelida a estar ao serviço do                
Espírito e os pensamentos do ego desapareciam completamente da minha consciência. No            
entanto, quando estávamos sozinhos eles regressavam à minha consciência – bloqueando           
completamente o amor. 

 
Dois dias depois, como ainda não tinha partilhado os meus pensamentos de ataque,             

senti-me bastante separada do David. Continuei a tentar perdoá-los e entregá-los ao Espírito             
mas nada estava a mudar. Na terceira noite fomos a um pequeno restaurante nas              
proximidades onde éramos os únicos clientes.  

 
O David continuava a brilhar e entusiasmado como se não existisse nenhum problema,             

mas para mim tinha chegado a um ponto insuportável. Eu não conseguia continuar nem mais               
um momento. E então disse todos os pensamentos que estavam na minha mente –              
pensamentos horríveis, julgadores e embaraçosos sobre dentes, hálito, barulhos corporais,          
toalhas de casa de banho, roupas e estilo. O David usava meias brancas altas, com sandálias,                
o que não era fixe de onde eu provinha! Eu sabia que não podia conter mais nada, por isso                   
deixei sair tudo. Disse-lhe que não sentia que aquilo fosse uma lua-de-mel, não parecia de               
todo romântica e sentia-me como uma mentirosa e a fingir sempre que ele mencionava a               
palavra. Contei-lhe que eu sentia que parecia que não podia dizer nada porque não sabia para                
que é que as coisas eram realmente. Qual era o propósito de dizer alguma coisa quando eu                 
deveria ser capaz de mudar a minha mente sobre os meus pensamentos? Expressei como os               
meus pensamentos surgiam todos os dias e já não conseguia lidar com eles.  

 
Intuitivamente os funcionários mantiveram-se afastados enquanto falei com o David.          

Parecia tão pessoal e horrível mas eu senti que não tinha nada a perder. Afinal de contas                 

 



 

estava quase no final da minha estadia de três meses nos Estados Unidos, por isso, de                
qualquer maneira, eu ia regressar em breve à Nova Zelândia. 

 
Eu tinha a certeza que isto era o fim. O David poderia concordar que eu dei o meu                  

melhor e o relacionamento acabaria. Em vez disso ele estendeu a mão através da mesa e                
pegou nas minhas mãos. Ele olhou profundamente nos meus olhos e disse, “Agora nós              
podemos começar o relacionamento.” Eu não podia acreditar. As lágrimas caíram pelo meu             
rosto enquanto uma onda de inocência me inundava. 

Mais uma vez aconteceu o oposto total do que eu temia que acontecesse. O nosso               
relacionamento dependia do meu atrevimento para ser transparente, da minha ousadia em            
partilhar os pensamentos quando eles surgiam, em atrever-me a enfrentar o medo da rejeição              
e da punição de qualquer forma. Quando me afastei do David na minha mente, estava, de                
qualquer forma, a acabar o relacionamento. Uma vez mais eu vi que não tinha, realmente,               
uma escolha. Ou eu dizia “sim” a este relacionamento santo e ao propósito do Espírito ou me                 
afastava e cortava a minha conexão com o Espírito e com o David. Ao saber isto, senti-me                 
mais confiante em seguir em frente! 

 
Depois a empregada de mesa trouxe-nos os nossos menus, aproximando-se da nossa            

mesa com um grande sorriso e um olhar amoroso. O David e eu tivemos uma noite                
maravilhosa e o resto da nossa estadia na Argentina foi uma experiência alegre, amorosa e               
suave. Todos os que encontrámos refletiram a profundidade do amor ao qual eu tinha              
regressado. Nós rimos com todos com quem nos encontramos – desde adolescentes no             
exterior da loja de música, a polícias em serviço, a cães na rua – cumprimentando cada um                 
com múltiplos beijos no rosto! 

 
Quando voámos de regresso aos Estados Unidos estávamos profundamente gratos por           

toda a cura que tinha acontecido na nossa viagem. Eu estava a brilhar com amor e felicidade                 
quando me aproximei do oficial de imigração para lhe mostrar o meu passaporte. Disse-lhe              
que faltavam apenas alguns dias para terminar o meu estatuto de isenção de visto e que                
embora estivesse quase a chegar a data de regressar à Nova Zelândia, se fosse possível,               
adoraria ficar mais tempo. Ele disse-me que não poderia prolongar a isenção do visto e               
perguntou-me o que é que eu estava a fazer nos Estados Unidos. Eu expliquei-lhe que estava                
a recuperar de uma lesão na cabeça e que tinha dedicado a minha vida a Deus e ao perdão.                   
Disse-lhe que fazia parte de um ministério, que estava a acompanhar o meu amigo em               
algumas viagens e quão maravilhoso tudo tinha sido. O oficial de imigração começou a              
brilhar quando me disse: “Bem, eu não posso prolongar a isenção do visto mas posso dar-lhe                
um novo!”. 

 
Não admira que estivéssemos destinados a ir à Argentina. Fiquei uma vez mais             

espantada com a forma como o Espírito estava a orquestrar tudo sem o meu esforço. Foi com                 
o maior sorriso que fui ter com o David ao tapete rolante das bagagens. 
 
 “Os ronronadores” 
 

Foi uma sensação maravilhosa chegar de volta à Casa da Paz e saber que poderia ficar                
por mais três meses nos Estados Unidos. Adorei o facto de não ter estado pessoalmente no                
comando destes acontecimentos. O Espírito esteve no controle do plano da minha vida e Ele               

 



 

estava a tornar tudo claro e óbvio – incluindo ficar nos Estados Unidos e continuar com o                 
David. O caminho estava a ser-me mostrado, passo a passo.  
 

A Tripod, uma gata “tartaruga” com três patas, e a sua irmã Angel, estavam a viver                
connosco. Eram gatinhas que tinham sido encontradas na rua. A Angel adorava estar na rua               
durante todo o ano. Assim que o David brincava de porteiro ela entrava e saía feliz,                
repetidamente, pela porta da frente. Nós ríamo-nos pela forma sincera como ela queria estar              
precisamente onde ela não estava! 

 
A Tripod era muito sensível e assustava-se facilmente, mas respondia rapidamente ao            

amor. Ela vivia principalmente no quarto do David, desfrutando do brilho do relacionamento             
santo deles – meditando na cama dele, pulando para a sua mesa, esfregando-se nas pernas da                
cadeira dele até ele baixar a sua mão até ela, para receber o seu amor e afeição. Ela                  
acolheu-me imediatamente, iniciando “festas de amor” sempre que eu estava perto dela. Ela             
tinha muito amor para estender e não conseguia conter-se – acordava-me com frequência a              
aninhar-se no meu cabelo e a ronronar. 

 
Quando assistíamos a filmes as gatas refletiam o tema do filme. Durante um filme sobre               

relacionamentos elas enrolavam-se nas costas do sofá, ronronando satisfeitas. Enquanto          
víamos “Matrix”, ficámos surpreendidos com o espetáculo de acrobacia que elas fizeram!            
Corridas à volta do santuário, corriam uma atrás da outra à vez e escondiam-se e apareciam                
rapidamente entre as mobílias. A determinada altura elas estavam a limitar-se uma à outra. A               
Angel estendeu uma pata e bateu no focinho da Tripod, tal como o Neo e o Morpheus tinham                  
estado a fazer no seu programa de treino, no filme. A Tripod tentou empurrar a Angel para                 
trás. Tendo apenas três patas, o seu pequeno movimento de pata só rodopiou no ar e deu                 
vantagem à Angel! 

 
Nós assistíamos em alegria à medida que elas saltavam novamente e desapareciam atrás             

dos sofás. Nesse momento tínhamos parado o filme uma vez que as meninas tinham tido a                
nossa total atenção. A Angel arrastou-se até ao centro do santuário movendo-se lentamente.             
A Tripod, vendo a sua mudança, saltou de trás da cadeira e correu para a Angel o mais rápido                   
que conseguiu. A Angel saltou no ar com as suas pernas e patas estendidas – ela tinha-se                 
transformado na Trinity do filme “Matrix”! Nós engasgamo-nos com espanto quando a            
Tripod, em total confusão, olhou à volta para a sua talentosa irmã sem saber para onde ela                 
tinha ido! A Angel aterrou ao lado da Tripod, bateu-lhe duas vezes e depois foram embora                
juntas, deixando-nos ver o resto do filme alegremente.  
 
Ginástica e o Corpo 
 

À medida que aprofundava o meu relacionamento com o Espírito eu estava a soltar a               
crença de que o meu corpo era a minha identidade ou o meu lar. Ouvi uma palestra do David                   
intitulada “A preocupação com o Corpo”, onde ele dizia que ao estar preocupado com o               
corpo, eu estava a reforçar a minha crença na separação. Desde que tive as minhas lesões na                 
cabeça deixei de ir ao ginásio e de correr. Fazia caminhadas com frequência e, quando havia                
uma piscina ou praia por perto, ia nadar. Embora, conscientemente, eu não andasse nem              
corresse para melhorar ou manter a minha forma física, tenho que admitir que as crenças               
sobre estas coisas ainda estavam na minha mente.  
 

 



 

Eu já tinha entregado o controlo da minha rotina de higiene pessoal ao Espírito e senti o                 
mesmo medo no estômago ao pensar em entregar a atenção sobre manter a forma física. O                
pensamento de ficar encurralada num corpo letárgico e com excesso de peso era horrível para               
mim. Observei os pensamentos de medo transformarem-se em culpa e a começar a projetar              
no David: Eu tenho que olhar para estas crenças agora? Eu não sou o David, porque tenho                 
que fazer o que ele faz? Eu vou morrer se não fizer mais caminhadas. Senti como se estivesse                  
a ser controlada e a dizerem-me o que fazer; estava com medo de não me ser possível decidir                  
por mim. 

 
Sentei-me com estes pensamentos, permitindo o medo e convidando o Espírito para a             

minha mente: Eu quero ver. Ajuda-me a ver o que está por baixo disto. Quando orei e                 
mergulhei na verdade da minha experiência, percebi que ainda havia uma necessidade, uma             
“motivação”, às vezes em relação às caminhadas. 

 
Por vezes, as caminhadas eram gentis e espaçosas mas tenho que admitir que outras              

vezes elas não eram gentis; o seu propósito não era amoroso. Eu podia ver como eu tinha                 
estado a mentir a mim mesma, a fingir que o que estava a fazer era cuidar de mim, quando o                    
reforço da identificação do ego com o corpo estava mesmo ali, claro como o dia. Não estava                 
mais disfarçado e eu não podia mais mentir a mim mesma. Acima de tudo, queria a Paz de                  
Deus – conhecer a minha verdadeira identidade como Espírito. 

 
Um pensamento sorrateiro, de justificação, apareceu-me na mente: Eu vou entregar isto            

ao Espírito, mas posso sempre fazer uma caminhada com o propósito do perdão. Caraças!              
Continuava a querer ser capaz de manter as minhas caminhadas sob o pretexto de um               
propósito espiritual. Continuava a sentir-me dividida, não confiava plenamente que podia           
deixar isto ir. Continuava com medo. Por fim, inspirei profundamente e entreguei tudo ao              
Espírito em oração. 

 
Senti que largar a minha identificação com o corpo podia demorar algum tempo. No              

entanto, notei que quanto mais eu mergulhava no propósito do Espírito e estava perto do               
David – que era uma demonstração muito clara de um único propósito – mais as áreas da                 
minha vida que estavam atadas às motivações do ego eram trazidas à minha atenção. A minha                
mente parecia uma peneira que estava a ser gentilmente agitada – tudo o que era suave e fino                  
podia passar mas qualquer pedra pequena era trazida para a vista para que pudesse ser               
removida.  

 
Um dia estava particularmente stressada com a resistência do ego e estava quase a ir               

fazer um passeio mas o David disse-me para ficar e falar com ele sobre isso. Ele disse-me que                  
não havia nada de mágico e causativo em caminhar e que eu poderia fazer a cura, mesmo ali,                  
sentada naquele mesmo sítio de onde me sentia tão desesperada para sair. Foi intenso. Mas eu                
estava disponível e, depois de expor os meus medos, o desejo de caminhar dissolveu-se em               
paz.  

 
A identificação com o corpo e o desejo de estar em forma viriam a ser uma prática                 

contínua de treino da mente para os anos vindouros. Estou feliz por dizer que caminhar e                
nadar continuaram a ser usados como forma de união com “companheiros poderosos” e tive              
muitas experiências místicas na natureza. Tal como a higiene pessoal, esta área da minha              

 



 

mente foi totalmente absorvida por uma vida de oração. E apesar dos medos do ego, a lição                 
foi de que não havia “nenhum sacrifício”. A única coisa que foi abdicada foi a dor. 
 
Eu quero ser comida por um urso 
 

Depois de um par de semanas na Casa da Paz, o David e eu estávamos no carro,                 
dirigindo-nos para norte, numa viagem até Vermont. Até este dia o David tinha-se juntado a               
mim, feliz, para aquilo que eu sentia serem as minhas sestas essenciais da tarde. Usualmente               
nós conseguíamos encaixar o tempo da sesta nos nossos horários de viagem para onde quer               
que fossemos, quer fosse parando em áreas de descanso ou chegando ao nosso destino a               
tempo de uma sesta. No entanto, neste dia, estávamos a pelo menos três horas do nosso                
destino e eram quase duas da tarde. 
 

Eu percebi os pensamentos típicos que apareciam na minha mente quando eu começava             
a sentir um peso familiar e parecia que o meu tempo de repouso estava ameaçado: Se não                 
pararmos em breve vou começar a ter uma dor de cabeça. Estou a começar a desvanecer e                 
preciso de descansar. Não vou conseguir aguentar até ao encontro de hoje à noite. Pedi ao                
David para parar o carro. Podia sentir que ele não estava completamente de acordo mas fui                
clara e firme no meu pedido – afinal de contas eu ainda estava a recuperar de uma lesão na                   
cabeça e ele sabia que era isso que eu precisava.  

Depois de não ver nenhuma área de descanso, o David encostou o carro na berma da                
estrada e tentámos descansar. Reclinámos os assentos e deitámo-nos de lado. O David, com o               
seu grande tamanho, mal cabia no pequeno carro híbrido e mexia-se de um lado para o outro,                 
incapaz de esticar as pernas. Os veículos passavam e abanavam o carro e era tudo menos                
relaxante. A consciência de que isto não era o Plano do Espírito era como um som tácito                 
ensurdecedor que preenchia o carro.  

 
Dez minutos depois o David sentou-se, ajustou o banco dele e disse que iríamos              

continuar a conduzir. Ele disse que aquilo não era descanso, que tínhamos um encontro nessa               
noite e que os nossos anfitriões estavam à nossa espera às 17.30 para jantar. Nós íamos                
continuar e eu poderia descansar no carro enquanto ele conduzia. Eu protestei que o carro era                
muito baixo e que eu sentia os buracos da estrada. Estava preocupada por poder estar exausta                
quando chegássemos ao destino. No entanto, o David estava claramente a seguir a orientação              
do Espírito e eu não tive escolha. Senti-me terrivelmente. Encurralada. Perguntei-me, afinal            
de contas o que estava a fazer ali, num pequeno carro doido que o David comprara só para                  
poupar gasolina. Naquele momento eu estava em total desacordo com ele em relação a tudo.               
Então os pensamentos negros voltaram a magoar-me – obviamente, o David não me amava.              
Se a minha mãe, Jackie, estivesse ali, ela iria encontrar um hotel para eu descansar, se fosse                 
isso que eu precisasse. 

 
Mantive os olhos fechados durante o resto da viagem. Quando chegámos ao centro do              

retiro dos nossos anfitriões a minha mente ainda se sentia presa numa nuvem negra. O David                
estava pronto para se juntar a eles mas eu disse-lhe que ia descansar. Deitei-me no quarto mas                 
senti-me tudo menos descansada. Então, em vez disso, saí pela porta de trás e fui dar uma                 
volta. Enquanto caminhava pela floresta de pinheiros, pensei, Espero ser comida por um urso              
– assim o David iria sentir remorsos por não me amar! Andei por mais cinco minutos e de                  
repente parei. Oh, meu Deus, o que é que eu estava a fazer? A querer ser comida por um                   
urso? Convencida de que o David não me amava? Isto é ridículo! 

 



 

 
Eu tinha que questionar a crença de que o David não me amava. E se ele tivesse estado                  

certo e fosse mesmo para continuarmos a viagem? Eu vi o pensamento de protesto surgir na                
minha mente, de imediato: Eu ainda estou a recuperar de uma lesão na cabeça e é suposto que                  
ele me apoie. Mas então questionei-me, É isso que eu realmente quero – continuar a recuperar                
de uma lesão na cabeça e ser dependente de sestas durante a tarde? A resposta foi imediata:                 
Não! Não quero mais isto! 

  
Eu não sabia como a recuperação poderia ser possível. Tinha tentado tudo o que podia               

para me curar dos sintomas pós-acidente – desde terapias físicas, meditação, forçando-me            
através delas, até me render. Finalmente, tinha aceite que os meus sintomas poderiam ser uma               
condição para o resto da vida; claramente eu não tinha controlo sobre eles. Senti-me num               
momento crítico de “não saber como”. Não conseguia imaginar como a cura poderia             
acontecer e como poderiam não existir consequências dolorosas se eu falhasse as sestas da              
tarde.  

 
Mas, e se hoje for o dia? E se, realmente, o Espírito estiver no comando e isto não fosse                   

o que parecia? Tinha que tomar uma: continuar a proteger-me e estar certa em relação ao que                 
precisava, ou decidir a favor de Deus e colocar-me e a todas as minhas situações nas Suas                 
mãos. A minha decisão foi clara – eu queria ultrapassar isto! Eu queria ser curada! 

 
Virei costas, voltei para o centro do retiro e senti uma leveza e alegria a regressar à                 

minha mente. Podia sentir uma sensação de desmaio, uma sensação familiar do peso da tarde               
em plano de fundo mas decidi feliz não deixar que essa sensação fosse uma razão para tomar                 
decisões. De agora em diante, disse ao Espírito, entrego-te o meu tempo de descanso. Eu               
confio que tu irás guiar-me se for para descansar. 

 
Oh, como é simples! Dei comigo a pular de volta para partilhar as boas notícias com o                 

David e todos no centro. Abri a porta e eles estavam todos sentados numa mesa grande de                 
jantar, num brilho suave e amoroso, como se estivessem à espera da minha chegada, no               
momento perfeito.  

 
O brilho suave manteve-se durante todo o fim-de-semana. Senti uma força tranquila a             

crescer dentro de mim e senti-me segura nos braços de Deus. Senti-me unida mais              
profundamente que nunca ao David num propósito glorioso. Estas experiências estavam a            
mostrar-me que eu não sabia quais eram os meus melhores interesses. O Espírito estava a               
guiar-me neste processo de despertar, passo a passo, através desta aprendizagem. Eu estava             
tão grata pela “empatia verdadeira” do David e pela abordagem intransigente para seguir a              
orientação do Espírito. 
  

 



 

Capítulo Cinco 
 

Mergulhar Mais Profundamente  
 

 
Primavera/Verão 2005 
“Tudo o que te é pedido é abrir espaço para a verdade. Não te é pedido que faças ou executes                    
o que está além da tua compreensão. Tudo o que te é pedido é que a deixes entrar;” T-21.II.7 
 
Reconhecimento do Espírito 
 

O David e eu continuámos a nossa viagem rumo a norte, para Otava, Canadá, para visitar                
a sua amiga, Maureen, e realizar vários encontros. Ao chegar a casa dela, a Maureen abriu a                 
porta para nos cumprimentar. Quando os nossos olhos se encontraram eu senti um             
reconhecimento e familiaridade imediatos. Foi como encontrar uma irmã e fiquei           
absolutamente encantada! Os olhos dela iluminaram-se e exclamou “Oh, tu és a versão             
feminina do David!” Mais tarde ela contou-me que foi como se uma versão feminina e               
pequena do David tivesse chegado à sua porta. Ela soube imediatamente que poderia confiar              
em mim e que me poderia abrir a sua alma. Ela tinha hesitado em partilhar algumas coisas                 
com o David porque ele era um homem, mas sentindo a mesma Presença na minha forma                
feminina ela sentiu-se muito segura e confortável. 
 

Este tipo de encontro – onde eu era reconhecida como uma trabalhadora de milagres e               
imediatamente de confiança – era como uma confirmação bonita da verdade de quem eu era.               
Embora o David partilhasse sempre as minhas experiências de aprendizagem e cura com             
respeito, eu estava mais consciente dos meus pensamentos e padrões egóicos. Conhecer a             
Maureen reforçou o meu senso de valor e fez-me sentir ainda mais próxima do David. Mais                
tarde li no Manual de Professores: “Quantos professores de Deus são necessários para salvar              
o mundo?” M-12 Os professores de Deus são um. Este corpo é o meio através do qual a Voz                   
de Deus pode comunicar-se com aqueles que ainda não têm consciência que são Espírito.              
Este corpo eles conseguem ver, esta voz eles conseguem compreender sem medo, portanto a              
verdade é bem-vinda através desta forma. 
 
Um Momento Muito Negro 
 

Durante a nossa viagem de três dias de regresso à Casa da Paz, percebi sentimentos de                
orgulho e o surgimento de um aborrecimento com o David. Eu queria fazer uma viagem de                
lazer, passeios na natureza e, geralmente, fazer as coisas de forma diferente do David. Ao               
chegar à Casa da Paz desfizemos as malas e o David foi logo para a sua função de responder                   
a emails. Eu sentei-me no santuário senti uma escuridão surgir na minha mente – senti-me               
encurralada. Durante os meses anteriores, muitos “Planos B” do ego para uma vida diferente              
tinham sido expostos e partilhados com o David, e eu sabia que não podia voltar atrás. Queria                 
ser livre mas quando os pensamentos familiares de Eu quero estar noutro sítio qualquer              
surgiam, sentia um ódio irritante de que eu não tinha escolha. Sentia-me controlada e mantida               
contra a minha vontade. Fazer caminhadas não era mais uma escapatória e um sentimento              
escuro e vazio de horror estava a surgir de algum lugar profundo nos recessos da minha                
mente.  

 



 

 
Logo de seguida o David desceu e começou a falar incessantemente. Incapaz de o ouvir               

e a querer sair, disse-lhe que ia dar uma volta. Ele continuou a olhar diretamente para mim, a                  
falar. Senti-me presa. Insisti em sair para caminhar e ele simplesmente continuou a falar! Saí               
e calcei os sapatos. Ele seguiu-me ainda a falar. Eu não conseguia ouvir, realmente, o que ele                 
estava a dizer enquanto descíamos a rua. Pensei que ele era doido e que alguém que nos visse                  
pensaria o mesmo. Ele falava e falava sobre propósito, compromisso e orientação – não              
estava a fazer sentido. A voz na minha cabeça era muito mais alta. A minha raiva deste                 
homem doido e desta vida doida bloqueavam tudo o que ele estava a dizer. Ao chegar à Casa                  
da Paz ele continuou a seguir-me. 

 
Contidos agora na segurança do santuário, pensamentos sombrios surgiram dentro de           

mim. Olhei para o David e fiquei apavorada quando pensei ver pequenos chifres a sair da sua                 
testa. Oh meu Deus! Ele continuou a falar, como que a manter-me tranquila pela sua               
presença. Eu não fazia ideia do que ele estava a dizer mas de alguma forma fui capaz de ficar                   
na sala. O medo surgiu e consumiu-me mas em segundos quebrou-se. Quando olhei outra vez               
para o David ele era pura inocência. Os seus lindos olhos azuis estavam a amparar-me com o                 
amor e a gentileza de Cristo. Pude respirar e percebi, por um segundo, que eu sabia que tudo                  
aquilo era uma experiência profunda de cura dentro da minha mente. Nada era o que parecia.                
A escuridão surgiu outra vez. Uma vez mais a minha perceção do David mudou do amor para                 
o medo; o David ficou comigo até a sensação horrível desaparecer. O seu discurso abrandou e                
a sua voz acalmou até eu poder ver, uma vez mais, que ele era a presença do amor. Depois                   
isto tudo passou.  

 
Perguntei-me como é que o David soube que tinha de descer naquele preciso momento,              

como é que ele soube o que fazer e como me ajudar. Não podia acreditar o quão                 
profundamente apoiada e amada eu tinha sido por uma presença e consciência que estavam              
muito além do que eu poderia compreender. A minha fé foi novamente restaurada e a minha                
confiança aprofundou-se para além da medida. Vi tudo muito claramente depois desta            
experiência. Percebi que os truques do ego de querer liberdade pessoal e ter planos de fuga                
eram tudo formas de me manter presa. Era exatamente o oposto da verdade! Eu tinha caído na                 
verdadeira liberdade: ser segura pelo Amor de Deus, livre do descontentamento corrosivo do             
ego. Oh, que maravilhosa graça! Quanta gratidão eu sentia pela devoção do David! 
 
Nada Serve! 
 

Comecei a sentir que as minhas roupas já não me serviam. Não sabia o que vestir porque                 
as tinha comprado com base em julgamentos da imagem que queria retratar na altura. Não me                
sentia a mesma pessoa agora e sentia culpa ao vestir roupas que me relembravam as minhas                
antigas motivações. Agora queria ser “espiritual” e não me importar – mas secretamente,             
importava-me! 
 

O David falava sempre de tudo ser fornecido pelo Espírito Santo, incluindo as roupas.              
No entanto, eu ainda queria algum controlo sobre a minha aparência apesar de me sentir               
impotente em relação a isso. Durante algum tempo senti a tensão de me importar e de não                 
querer importar-me. Algumas vezes tentei ir às compras e comprar roupas. Como eu não              
sabia o que comprar, pois a minha mente estava incerta, simplesmente não resultou. Nada              
parecia servir-me. Finalmente admiti ao Espírito que não sabia quais eram os meus melhores              

 



 

interesses nesta área e entreguei-a totalmente a Ele para a guiar. Nos meses seguintes,              
observei o meu guarda-roupa a ser lentamente substituído por roupas que me eram dadas.              
Tudo o que era oferecido servia-me perfeitamente e, porque eram oferecidas livremente com             
amor, eu não tinha nenhum julgamento em relação a elas. De cada vez que recebia roupas de                 
presente era inundada por amor e gratidão.  

 
Estava a começar a experimentar a Providência Divina. Era tão suave e amoroso,             

simplesmente receber o que o Espírito me queria dar em vez de tentar obter algo para mim. 
 
Uma tarde tive o pensamento de precisar de camisolas finas, pois as que tinha eram               

muito grossas para usar no interior. Uma hora mais tarde a nossa amiga Pam ligou para dizer                 
que tinha duas camisolas finas e pensou que eu ia gostar! Ficámos as duas encantadas por                
experimentarmos juntas a Providência Divina. Ela estava tão entusiasmada como eu por ver             
como ela estava a ser usada pelo Espírito ao escutar a orientação. Durante os dois anos                
seguintes a Pam viu-se várias vezes a comprar peças de roupa que eram exatamente o que eu                 
precisava, incluindo a parte de cima de um biquíni que condizia com as partes de baixo que                 
eu tinha. Ficámos espantadas de todas as vezes pela forma como somos cuidadas pelo              
Espírito. 
 
Sam, o Gato 
 

Uma questão sobre como ser andava a surgir na minha mente. Sentei-me e ponderei, se               
tudo é uma ilusão, incluindo as pessoas, então o que significa ser amoroso com uma pessoa?                
O que faria o David se uma criança ou um animal precisassem de ajuda naquele momento?                
Pude sentir o medo no meu estômago de não saber. Ele simplesmente ficaria de braços               
cruzados e não faria nada, uma vez que isto é tudo uma ilusão? Eu rezei para que a resposta                   
me fosse mostrada.  
 

No dia seguinte, assim que entrámos na garagem, depois de fazer uns recados, o Sam, o                
grande gato branco da casa do lado, estava lá para nos cumprimentar, a miar alto. Ele foi                 
muito afetuoso quando saímos do carro, a olhar para nós amorosamente durante todo o              
caminho até à entrada da frente. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa.  

 
A Tripod gostava de se sentar na porta da frente a olhar através da janela, que era ao                  

nível dela. Empoleirava-se nas patas traseiras, como um esquilo, e a pata da frente repousava               
no parapeito da janela enquanto observava os pássaros e apreciava o sol. De repente o Sam                
apareceu no vidro da janela, mesmo à frente dela! Ela começou a choramingar e depois a                
gemer. O som aumentou de volume até parecer uma sirene de um ataque aéreo. O Sam                
continuou a ser muito amigável para nós nos dias seguintes e a incomodar várias vezes a                
Tripod ao ir para os degraus da frente “dela” e olhar na “sua” porta. 

 
Depois de ver algumas caixas na varanda da casa do Sam, perguntei ao seu dono se eles                 

se iam mudar. Ele disse que sim e que estavam prontos para sair, apenas ainda não sabiam o                  
que fazer com o Sam. “Oh, ele já tratou disso. Ele tem vindo dizer-nos, durante toda a                 
semana, que vinha viver connosco,” disse eu com uma risada. 

 
No dia em que os nossos vizinhos foram embora o Sam estava pronto para entrar na                

Casa da Paz. Ele pulou e começou a roçar-se nas pernas do David. A Tripod, com o seu pelo                   

 



 

eriçado, começou novamente a emitir o som do que parecia ser uma sirene; desta vez o som                 
era intercalado com rosnar. Ela parecia traumatizada. Os seus olhos estavam grandes e, não              
importava quão alto se lamentasse, o grande intruso não ia sair da casa “dela”. A irmã da                 
Tripod, a Angel, veio a correr para a cozinha e juntou-se a chorar e a sibilar para o Sam.  

O Sam congelou a sua pata da frente no ar e um olhar confuso no seu rosto. Afinal de                   
contas ele estava simplesmente a seguir a sua orientação! O David pegou no Sam e ele ficou                 
instantaneamente fora do radar de “alerta de intruso” da Tripod. A sirene de gato parou               
imediatamente e todos relaxaram. Poucos minutos depois o David colocou o Sam no chão da               
cozinha e a sirene começou outra vez. O David moveu-me rápido e sem qualquer              
preocupação emocional aparente; ele não mostrou qualquer falsa empatia pelos animais e não             
estava a tentar protegê-los ou controlá-los. Ele pegou no Sam e voltou a coloca-lo no chão                
algumas vezes, e depois colocou-o gentilmente numa cadeira da cozinha. Rapidamente, a            
Tripod saiu da cozinha e foi para o quarto do David. 

 
O Sam aprendeu que era mais tranquilo quando ele estava mais alto e por isso andou por                 

cima das mobílias no mês seguinte, enquanto as reações da Tripod à sua presença se foram                
suavizando gradualmente. Aqui estava a resposta para a minha questão. A intervenção foi             
gerida com certeza e gentileza. O David agiu de uma forma que foi, garantidamente, a mais                
útil para todos.  
 
Partilhando os meus Diários pelo Mundo 
 

Durante as várias viagens com o David, as pessoas expressaram-me que, “Deve ser             
muito mais fácil para ti do que é para nós, Kirsten, porque tu estás com o David.” Eu sabia                   
que por um lado era assim mas por outro elas não faziam ideia de quão intenso era e pelo que                    
eu estava a passar por estar apenas na sua presença! Imaginem estar com um espelho muito                
claro e tu pedires para ver toda a escuridão inconsciente e libertá-la. Com a natureza da                
projeção sendo o que é, muitos dos pensamentos sombrios e aborrecimentos eram projetados             
diretamente no David.  
 

Eu era nova a expor os meus pensamentos privados e continuava a querer ser uma “boa”                
pessoa. Agora tinha adicionado a pressão de querer ser uma boa pessoa “espiritual”, uma              
estudante do Curso de sucesso e uma professora de Deus. Admitir os pensamentos do ego na                
minha mente continuava a fazer-me sentir uma falhada.  

 
Comecei a sentir-me inspirada a partilhar a escrita do meu diário com o mundo. Tinha               

recebido um apoio tão incrível na prática do perdão, neste processo, que sabia que não era só                 
para mim.  

 
Todas as manhãs ao acordar ia para o sofá, pronta para o meu encontro com o Espírito.                 

Sempre que tinha questões para isso rezava ao Espírito, algo que tinha vindo a fazer desde                
que comecei a estudar o Curso. Às vezes encontrava-me a falar diretamente para Jesus,              
particularmente nos momentos de grande intensidade. Ele tendia a usar poucas palavras e a              
dar instruções diretas e lembretes da verdade.  

 
Com o meu livro do Curso e o diário na mão, virava-me para dentro em oração, para me                  

conectar com o amor da minha vida. Era a coisa mais preciosa do mundo.  
 

 



 

Abri a minha mente de bom grado, desejando partilhar tudo, não esconder nada e receber               
tudo o que o Espírito e Jesus queriam que eu soubesse. Eu começava por dizer, Bom Dia                 
Espírito Santo dentro da minha mente e depois eu esperava e escutava com uma caneta numa                
mão, pronta para escrever o que surgisse. Eu sentia-me impelida a abrir numa página              
particular do livro do Curso, ou uma questão podia surgir na minha mente.  

Muitas vezes, pensamentos não resolvidos do dia anterior apareciam e eu começava a             
escrevê-los. Sentia que era tão seguro, sentar-me na quietude da manhã cedo a partilhar o               
meu coração desta forma. E depois a resposta do Espírito começava a fluir através da minha                
caneta para o papel. Foi-me mostrado muitas vezes que os pensamentos de ataque que eu               
tinha medo de falar alto, eram exatamente a porta de entrada para o perdão, compreensão               
profunda e amor.  

 
Eu estava a receber respostas profundas do Espírito, que estavam para além do meu reino               

de compreensão. Ocasionalmente rabiscava o que tinha acabado de escrever, pensando que            
não fazia sentido nenhum. No entanto, uns dias mais tarde voltava a ler o que tinha rabiscado                 
– e encontrava-me em lágrimas pela mensagem profunda, clara e amorosa que era. A              
canalização era uma experiência direta do amor de Deus através de mim. Era um testemunho               
diário de que Deus era real e que a minha fé no “desconhecido” era justificada. 

 
O David publicava com frequência lindas mensagens na sua lista de emails global e              

convidou-me para também partilhar os meus textos. Senti-me um pouco assustada no início;             
tinha medo de ser julgada e ser vista como não estando curada. Para além destes               
pensamentos, porém, eu podia sentir a inspiração da orientação do Espírito para ser             
totalmente transparente e partilhar a profundidade das minhas experiências de uma forma            
direta. Percebi que o medo era o medo do ego de ser exposto e desfeito, o que era mais do                    
que razão para avançar! 
  

 



 

Capítulo Seis 
 

A Minha Vida Não É Minha 
 
Verão 2005 

 
Escuta o sentimento 

que te chama para o silêncio, 
sente o meu amor a envolver-te 
e fica a saber que estás em Casa. 

Eu estou sempre contigo 
e conforme a memória da tua santidade 

regressa à tua consciência, 
vais lembrar-te de mim. 

Acorda minha criança preciosa,  
por tanto tempo tens estado 

num sono tão profundo, 
a sonhar que estávamos separados 

e que não conseguias encontrar o caminho para Casa. 
 
Responsabilidade Pessoal 
 

Eu sabia que o meu chamamento era o misticismo – deixar o mundo por completo e ser                 
livre de toda a posse, responsabilidade e laços. Apesar da Jackie me ter apresentado Um               
Curso Em Milagres, eu sentia-me culpada porque a minha família não ia querer que eu os                
abandonasse. Eles adorariam que eu regressasse das minhas viagens de além-mar, assentasse            
perto deles e começasse uma família. Estava tudo bem em ter uma prática espiritual e dedicar                
algum tempo a isso, mas dedicar a minha vida toda não era nada que qualquer um de nós                  
tivesse esperado. Cada passo que eu dava para largar o passado era um passo para fora do                 
mundo. Eu estava a libertar-me conscientemente de tudo, a limpar o caminho para que a               
minha direção fosse o desconhecido, em direção a Deus, em vez de ficar na familiaridade do                
passado. 
 

O meu pai Roger parecia falar alto os meus pensamentos de dúvida e amplificá-los para               
mim de uma forma que eu não conseguia evitar enfrentá-los. Por exemplo, ele queria manter               
o meu carro, a minha bicicleta e alguma mobília de quarto na casa da família para eu usar                  
quando regressasse. Ele questionou todos os passos que eu dei que não foram na direção de                
estar fisicamente perto dele. E enquanto eu ainda estava a desenvolver a confiança no Espírito               
senti-me ameaçada pela forma como ele falava comigo como meu pai – um papel protetor               
que ele disse várias vezes que sempre seria o seu. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito, eu preciso de ajuda! Sinto-me stressada porque vou em breve              
visitar a minha família à Nova Zelândia. Quero saber quanto tempo lá fico a visitá-los, se vou                 
sair em viagens para realizar encontros e o que fazer com os meu pertences que estão lá. 
 
“A paz de Deus é tudo o que eu quero.” E-205.1.1 

 



 

Quero lembrar-me que não preciso adicionar nada ao Seu plano. Agora sinto dor e angústia,                
uma vez que me sinto pessoalmente responsável por tomar decisões e fazer planos, e acredito               
que no fim, não importa o que eu fizer, a minha família vai ficar desapontada. Estou a tentar                  
planear o que penso que os fará felizes e depois fico ressentida com eles por acreditar que                 
eles tornam isto tão difícil para mim. Não consigo ganhar! Também sinto a tristeza que está                
por baixo deste stress, eles não querem perder-me e eu não quero perdê-los.  
 
Tenho medo de largar partes familiares da minha vida, como o meu carro, a minha casa                
arrendada, a minha cama e os meus skis. Eles são as razões para eu continuar a ir à Nova                   
Zelândia e agora é claro que a minha vida está a ir numa nova direção. Sinto-me apegada aos                  
meus pertences e parte de mim não os quer deixar partir.  
 
Espírito Santo: Tu és inocente. Tu não podes errar. Cada momento da tua vida é dedicado ao                 
propósito. Eu estou contigo em cada passo do caminho. Podes confiar nisso. 
 
Kirsten: Eu ofereço-te a minha fé, Espírito Santo, para que tu a coloques no lugar Santo onde                 
ela pertence: na Verdade, em Deus. Eu sei que tu querias que eu abandonasse os meus planos                 
e me juntasse a ti no plano de Deus, que é o fim de toda a mágoa. 
 

Relaxei na compreensão de que eu não poderia, simplesmente, resolver isto sozinha. A             
base do meu plano era evitar a culpa e tentar não magoar os outros. Eu tinha que abandonar                  
isso. Sentei-me em oração e tive uma visão de oferecer um ramo de lírios a todos os que eu                   
envolvi nos meus planos imaginários. A tensão dissipou-se e uma lágrima rolou pela minha              
face quando eu senti a inocência deles e a minha. Eu estava então capaz de ir em frente e                   
agendar o meu voo para regressar à Nova Zelândia no final do mês. 
 
A Sala de Chat e o Rato 
 

Alguns amigos começaram uma sala de conversa online chamada “Encontro-UCEM”          
como sendo um espaço para convidar professores e estudantes, apoiando-os na sua jornada             
com o Curso. Eu e o David fomos convidados para realizar a sessão de sexta-feira à noite                 
sempre que estivéssemos disponíveis. Normalmente estas conversas começavam com a nossa           
partilha de milagres e aventuras na estrada, seguida de questões dos participantes sobre o              
UCEM e as nossas experiências de o viver. Questões profundas do coração poderiam também              
ser feitas, relativamente à aplicação prática dos ensinamentos do Curso a desafios e situações              
pessoais. Isto levou a canalizações profundas e claras do David e às vezes, nos minutos finais,                
existia uma quietude profunda que era tão palpável que parecia que estávamos todos na              
mesma sala. Era uma forma maravilhosa de estarmos conectados com a grande família             
UCEM à volta do mundo. 
 

Uma noite realizámos a conversa no computador do David, sentados à mesa da cozinha.              
Durante a conversa o Sam correu para a cozinha e mostrou-nos um rato que tinha acabado de                 
apanhar. Eu continuei focada na chamada. O rato fugiu das garras do Sam e escondeu-se na                
segurança da minha perna e nas dobras da minha saia! Eu estava tão presente com aquilo que                 
eu estava a dizer nesse momento que comentei, “Oh! Um rato acabou de correr para a minha                 
saia,” e continuei com a aula. 

 

 



 

Sentada ao lado do David, cuja presença e foco eram tão fortes e brilhantes, e sabendo                
que podiam colocar-me uma questão ou chamarem-me para falar a qualquer momento,            
tinha-me conduzido profundamente para o momento presente. Este estado é uma consciência            
elevada da verdade, sente-se a consciência expandida, vibrante e serena. Com total atenção na              
escuta interior nada no mundo consegue perturbar ou distrair a atenção daquilo que está a ser                
dito ou ouvido. O propósito do despertar é tão forte que um rato a subir a perna é como a luz                     
de uma vela a cintilar levemente com uma brisa e depois continuar a fazer brilhar a sua luz                  
como se nada tivesse acontecido. 

 
Algumas vezes, quando realizámos os encontros a partir da Casa da Paz, a Internet ia               

completamente abaixo durante a conversa. O David simplesmente sorria e colocava os            
auscultadores de lado e dizia, “Acabou!”. Eu amava ver como ele aceitava totalmente – não               
havia nada para terminar ou reparar. Esta era uma linda ilustração de “Que todas as coisas                
sejam exatamente como são.” E-268 

 
 
Deixar Ir e Deixar Deus  

2

 
Durante a semana anterior a minha mente tinha sido preenchida por pensamentos            

sobre outras possibilidades para a minha vida. Antes que eu percebesse, estava a sentir dor               
física, assim como angústia mental devido ao meu desejo dividido. Assim que partilhei os              
meus pensamentos com o David, o amor e a confiança regressaram. A dor também              
desapareceu porque era por estar a agarrar-me à minha vontade e a resistir à Vontade de Deus                 
para mim.  
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Eu percebi que estava a resistir à tua Vontade. Penso que                
isto está a surgir porque vou em breve à Nova Zelândia pedir um visto para viver nos Estados                  
Unidos e isso é um grande compromisso. Depois de expor todos os pensamentos de dúvida e                
medos acerca de me comprometer totalmente a estar aqui com o David esta manhã, eu disse                
“sim”, outra vez. Sim ao nosso casamento, a Deus, ao fim das hipóteses, ao fim da perda e ao                   
fim do apego ao passado. Ouvi o ego gritar, “Não, estás a ser enganada! Esta não é a tua                   
vontade!” Mas não teve hipótese.  
 
Esta manhã fui guiada a ler sobre a doença ser uma decisão, uma tentativa de substituir Deus.                 
Eu não compreendo o ensinamento do Curso sobre “usurpar o trono de Deus”. Podes              
explicar? 
 
Espírito Santo: Acabaste de experienciar uma cura. A tua dor era um resultado direto da tua                
decisão de resistir à Vontade de Deus para ti. A tua cura foi o resultado direto da tua decisão                   
de largar isso e dizer sim à Vontade de Deus para ti. Isso parece ser na forma de um                   
casamento com o David, por agora. Resistir ao casamento, agarrar o passado e entrar em               
hipóteses deixa-te em conflito, o que é dor. É assim simples.  
 
Resistir à Vontade de Deus coloca Deus fora de ti. Vês-te separada Dele. Tens medo e                
rejeitas o Seu Amor porque pensas que sabes melhor. Depois, quando as coisas não correm à                
tua maneira provas a ti mesma que Deus não te ama. A tua dor parece aumentar e razões fora                   
de ti, tal como o corpo, são reivindicadas como causadoras.  

2 Trocadilho só possível na língua inglesa com as palavras “Go” e “God” (Letting go and letting God) 
 



 

 
Na tua razão doentia tu és a tua própria criadora – poderosa e que sabe tudo, capaz de                  
determinar o porquê de estares na situação desconfortável em que estás. Os teus pensamentos              
de dor e separação são morte; portanto a tua suposta força e sabedoria provaram que estás                
certa. Tu sentas-te no teu trono, acreditando que sabes tudo, quando, na verdade, o teu               
suposto conhecimento apenas te trouxe a tua perceção equivocada de ti mesma.  
 
Kirsten: Muito obrigada. Eu aceito que a doença é uma decisão e que isso envolve, sempre, a                 
minha resistência à Vontade de Deus para mim. Quando eu uno a minha vontade com a de                 
Deus, eu digo que não tenho uso para a doença. Eu liberto tanto a minha mente, como o                  
mundo, da culpa e da doença. A minha mente é causativa, o mundo não. Eu vou deixar que                  
esta aprendizagem se transfira para todas as minhas experiências. Estou preenchida por um             
sentimento de profundo amor e paz.  
 

Infelizmente para os meus pais, quando eu cheguei à Nova Zelândia estava naquilo que              
eu chamo de “fase metafísica Nazi”, que ocorre quando alguém está tão focado em aprender a                
verdade que é intolerante em relação ao que quer que não esteja alinhado com a linguagem ou                 
metafísica ensinada no UCEM. Não é um estado mental particularmente alegre ou amoroso e              
está longe de ser um estado de mente aberta, mas é uma fase que a maior parte de nós passa                    
no nosso desejo de despertar! 
 

Eu estava a praticar escutar o Espírito e não me envolver com nada que eu não sentisse                 
ser autêntico. A maior parte das conversas com o meu pai repeliam-me em vez de me atrair.                 
Eu podia sentir o desconforto dele. Eu não queria causar deliberadamente qualquer            
desconforto, mas simplesmente não conseguia envolver-me em conversas sobre a infância,           
problemas do trânsito e política. Às vezes sentia-me tão desconfortável que queria sair da sala               
– o que o fazia tentar ainda mais conectar-se comigo. Eu sentia tanta culpa! 

 
A certa altura a Jackie explodiu de raiva, “Kirsten, não podes falar para o teu pai de uma                  

forma diferente?” Eu entrei em oração, verdadeiramente disposta a fazer o que fosse mais              
útil. Os meus dois mundos não se estavam a encontrar. Parecia que eu tinha duas opções:                
tentar interagir através de um papel com o qual já não me identificava ou manter-me fiel à                 
transformação que estava a acontecer na minha mente. Eu sabia que não tinha realmente              
escolha, então ofereci-me para estar calada.  

 
Passei a maior parte dos dois dias que se seguiram no meu quarto, a orar e a permitir a                   

cura na minha mente. Confiei que de alguma forma tudo se ia resolver mas eu sabia que não                  
podia corrigir ou curar os relacionamentos só por mim.  

 
Na quietude do meu quarto vieram à minha mente memórias do acidente de bicicleta na               

montanha. Aquela queda foi a permissão que eu precisava para parar de correr. Embora              
tivesse experimentado uma boa dose de dor física e emocional, a parte mais dura para mim                
foi enfrentar o fato de que não era mais capaz de desempenhar o papel de ajudante, curadora                 
e daquele que corrige a vida dos outros. Não podia mais ser a amiga, irmã, filha, empregada                 
ou professora ideal. Isto foi devastador. Foi o início do fim da Kirsten que podia fazer tudo                 
por si mesma. Desde os três anos eu insisti em ser autossuficiente. Depois do acidente de                
bicicleta tive que ir para casa dos meus pais e permitir-me ser totalmente cuidada por eles.                

 



 

Com os meus dois pulsos partidos, eles até tinham que me lavar os meus dentes! Foi um                 
desfazer completo do orgulho e da independência.  

 
Adicionalmente, todas as minhas distrações desapareceram. Não sendo mais capaz de           

escapar dos pensamentos e crenças na minha mente, ou controlar o mundo de alguma forma,               
não tive outra escolha senão alterar o foco da minha atenção para a escuta interior. Comecei a                 
perceber o que aumentava a dor e o que era gentil e carinhoso. 

 
Uma vez que eu estava numa posição em que me sentia consciente de que precisava de                

ajuda e estava aberta para recebê-la, o Espírito foi capaz de comunicar comigo diretamente.              
Isto foi quando a minha oração profunda do coração pela cura começou a acontecer. Uma               
amiga deu-me um manual de runas e um saco de pedras runas com os quais comecei a fazer                  3

leituras intuitivas. Eu fazia uma pergunta sobre a minha vida e selecionava uma pedra para               
resposta. O fato de ter tido a coragem de estar em contacto com as minhas próprias questões                 
foi um passo muito curador. Pude sentir o meu coração a abrir-se simplesmente pela minha               
disponibilidade de olhar para dentro e ousar pedir ajuda. Às vezes não conseguia formular              
completamente as minhas questões mas isso não importava – ao selecionar intuitivamente as             
pedras, a resposta perfeita surgia. Comecei a perceber que algo além de mim escolhia as               
pedras, revelando as respostas da forma que eu reconhecia. Através desta prática senti uma              
sensação crescente de conexão interior e de força.  

 
Fiquei entusiasmada por poder oferecer a dádiva de uma leitura intuitiva a amigos e              

família mas quando a minha atenção se focava em ajudar os outros eu sentia imediatamente               
uma diferença. Sentia-me desconectada, perdida num estado de ansiedade de não saber quem             
eu era. Pela primeira vez na minha vida estava consciente de que era para eu dar toda a minha                   
atenção à minha própria cura. O meu treino da mente tinha começado. 

 
Agora, de novo de volta à casa da minha família, continuava a querer assegurar a todos                

que os amava, ao tentar ajudar, corrigir ou curar os nossos relacionamentos. Conseguia sentir              
a pontada do abandono quando não respondia à urgência de ajudar. Mas ao invés de ser um                 
“curador não curado” voltei-me para a oração, para as minhas lições do Curso e para o                
Capítulo 16 do Curso, sobre Verdadeira Empatia. T-16.I 

 
O desfazer do especialismo estava a acontecer e eu confiava totalmente em Jesus. De              

nenhuma forma podia ser eu a orientar o “desenlear” dos relacionamentos porque eu era a que                
estava a ser “desenleada”! Continuei a render-me à experiência e a estar na simplicidade de               
seguir o que saía da inspiração momento a momento no que se refere a quando sair do quarto                  
e quando socializar. 

 
Durante este tempo o meu irmão mais novo estava a viver lá na casa também. A                

namorada dele, ocasionalmente, passava a noite com ele. Eles tinham um relacionamento            
tumultuoso, rompendo a cada semana ou duas. Nas primeiras horas da manhã ouvíamos com              
frequência o seu carro desportivo acelerar para fora da garagem e seguir pela rua a toda a                 
velocidade. O meu irmão mais novo estava emocionalmente afetado, mudando de humor            
entre sentir-se responsável pelas reações dela e sentir-se zangado pela imaturidade dela. O             
Roger e a Jackie aconselharam-no a terminar o relacionamento e não percebiam porque é que               

3 Runas são letras caraterísticas usadas para escrever nas línguas germânicas da Europa do norte dos séc. II a XI 
e que, segundo a tradição viking, funcionam como oráculo, no sentido de predizer o futuro. 
 



 

ele “continuava a fazer isto a si mesmo”. Mas o jogo mudou quando eles descobriram que ela                 
estava grávida. 

 
Incapazes de orientar ou controlar a situação mas emocionalmente afetados, uma vez que             

agora o seu futuro neto estava envolvido, o Roger e a Jackie ficaram perturbados por este                
último acontecimento e vieram bater à minha porta. 

 
Eu estava em meditação. Quando abri a porta senti um acolher suave, de mente e coração                

abertos. O Roger concordou completamente quando a Jackie disse, “Tu és a única que não               
estás afetada, Kirsten. Nós precisamos da tua ajuda”. Eu senti-me profundamente grata. Aqui             
estava a resposta para a minha oração. Ao não fazer concessões e colocando o propósito do                
Espírito Santo primeiro, eu estava agora pronta para ser verdadeiramente útil.  

 
O Roger, a Jackie e eu tivemos uma bonita conversa sobre os conceitos de “mãe” e                

“pai”, e sobre a responsabilidade, a culpa e a dor que fazem parte desses papéis. Eles estavam                 
mais do que preparados para serem aliviados desses sentimentos - afinal de contas o meu               
irmão mais novo tinha vinte e sete anos! Mais tarde, nessa semana, estava sentada com o meu                 
irmão e a namorada a desenhar num papel a “mente certa” e a “mente errada” e a ajuda-los a                   
identificar como é que nos fazia sentir ao estar em cada uma delas. O nosso encontro                
tornou-se um workshop que eu partilhei mais tarde com o grupo do Curso. Mais uma vez                
estava a testemunhar o quão amoroso é realmente o plano de Deus. 
 
Para, Relaxa e Flui 
 

Houve momentos em que eu me encontrei sem saber o que fazer com um padrão de                
pensamento repetitivo. Às vezes parecia uma distração sem significado e outras vezes o             
questionamento interior levava a uma cura genuína. Os amigos pediam-me conselhos sobre            
isto e era difícil dar uma resposta que fosse aplicável a todas as situações. 
 

O Espírito Santo deu-me um excelente slogan: “Para, relaxa e flui” . Isto é o que os                4

bombeiros dizem quando estão no meio de um fogo ou rodeados de fumo e não conseguem                
ver bem. É perfeito para fazer numa emergência! 

 
1. Para de seguir os pensamentos. 
2. Relaxa num lugar onde a oração seja possível. 
3. Flui com o Espírito Santo - isto é, sente a paz e pede orientação. 

 
Se for necessária mais ajuda: Reconhece que tu não sabes porque é que estás a sentir-te                

dessa forma mas que estás disposto a ser guiado no que dizer e fazer agora. Quando tiveres                 
um momento de quietude contigo traz os sentimentos novamente ao Espírito Santo e pergunta              
sobre eles. A raiva parece sempre justificada no momento mas quando rastreada mais             
profundamente existe sempre uma mágoa por baixo e uma crença não vista para destapar. 
 
Um Milagre do Visto 
 

4 Trocadilho da língua inglesa entre “drop and roll” e “Rock and Roll”. 
 



 

Eu tinha uma reunião para obter o Visto na cidade de Auckland, na Embaixada dos               
Estados Unidos, e acertei o alarme para despertar na manhã seguinte com bastante tempo por               
causa do trânsito. Entrei em choque quando acordei e verifiquei que o meu despertador não               
tinha tocado. A Jackie, que ia acompanhar-me, também tinha adormecido. Nós não podíamos             
acreditar. Fomos rapidamente para o carro e unimo-nos em oração. Eu senti medo a surgir,               
pois estávamos a sair uma hora mais tarde do que o planeado - íamos precisar de um milagre                  
para chegar à Embaixada a tempo! 
 

Não havia tempo para pensamentos de dúvida e por isso focámos completamente as             
nossas mentes no milagre, entregando toda a situação a Jesus. Notámos que o trânsito estava               
fluído, o que não é normal, mas mantivemo-nos em oração pensando que a qualquer              
momento poderíamos encontrar um engarrafamento. Eu li algumas partes do meu diário e             
relembrei a mim mesma que esta reunião era, simplesmente, outra oportunidade para            
encontros santos. Eu não tinha que dizer a coisa certa ou convencer alguém de alguma coisa. 

 
De cada vez que fazíamos uma curva ou chegávamos ao topo de uma subida,              

esperávamos ver um oceano de luzes vermelhas dos travões à nossa frente - mas elas nunca                
apareceram! Era mais como a cena do filme Vanilla Sky quando o Tom Cruise conduziu pelas                
ruas vazias da cidade. 

 
Navegámos até ao final da autoestrada e na aproximação final à cidade gritámos             

deliciadas. Foi um milagre! Nós estávamos vinte minutos adiantadas! A Jackie enviou-me            
para a minha reunião com um sorriso radiante. Isto foi maior do que um simples milagre de                 
trânsito, isto foi uma confirmação da jornada inteira de despertar para nós. Agora sabia que               
ia, definitivamente, pedir o Visto e ficar nos Estados Unidos. 

 
Toda a gente na Embaixada refletiu o estado milagroso da minha mente - o segurança de                

serviço estava feliz, os entrevistadores eram amorosos e as crianças que esperavam com os              
pais mantiveram-me entretida com jogos de cantar e bater palmas. Em dez minutos             
disseram-me que o meu passaporte ia ser enviado em um ou dois dias com um Visto religioso                 
que me permitiria estar até cinco anos nos Estados Unidos. Mais tarde ouvi que o Tiger                
Woods esteve a jogar golfe em Auckland nessa manhã - parece que metade da população de                
Auckland ficou em casa para o ver jogar! 

 
Eu regressei à Casa da Paz nas asas do amor. Apesar da minha família querer que eu                 

ficasse na Nova Zelândia e esperar que eu regressasse em breve, era claro para todos nós que                 
a minha direção era regressar aos Estados Unidos. 

 
Não muito depois de regressar, eu e o David fomos convidados para visitar uns amigos               

de um grupo online do UCEM na Califórnia. Eu estava prestes a descobrir que tinha um                
vício! 
  

 



 

Capítulo Sete 
 

Dormir Versus Deus 
 
Verão 2005 
 

“Este mundo está cheio de milagres. Eles estão em silêncio radiante ao lado de cada               
sonho de dor e de sofrimento, de pecado e de culpa. Eles são a alternativa para o sonho, a                   
escolha de ser o sonhador ao invés de negar o papel ativo na invenção do sonho. Eles são os                   
efeitos felizes de trazer de volta a consequência da doença à sua causa. O corpo é libertado                 
porque a mente re-conhece: “Isto não me está a ser feito, mas eu estou a fazer isto.” E, desse                   
modo, a mente está livre para fazer uma outra escolha. Tendo aqui o seu início, a salvação                 
procederá para mudar o curso de cada passo na descida para a separação até que todos os                 
passos tenham sido retraçados, a escada tenha desaparecido e todo o sonhar do mundo tenha               
sido desfeito. T-28.II.12 
 
Vício de dormir 
 

O David e eu fomos convidados por alguns amigos do UCEM a visitar a Califórnia para                
realizar alguns encontros. O cão do nosso amigo ladrou durante a primeira noite e eu acordei                
algumas vezes. Estava preocupada de como estaria o meu nível de energia durante o dia               
seguinte. Tranquilizei-me a mim mesma por me lembrar que se fosse necessário podia fazer              
sempre uma sesta durante a tarde. Esperava estar muito cansada na noite seguinte mas em vez                
disso dei comigo a não conseguir dormir. Lembrei-me que tinha bebido uma chávena de café               
perto da hora de almoço - não admira! A cafeína mantém-me acordada se eu beber depois do                 
meio-dia. Passei a maior parte da noite a meditar e a desejar não ter bebido aquela chávena de                  
café. 
 

Na noite seguinte estava tão pronta para cair no sono que estava ansiosa para ir dormir.                
Eram dez da noite e contava quantas horas iria ter de sono se dormisse seguido até de manhã.                  
Estava tão feliz com o pensamento de ter uma boa noite de sono! Contudo, o David e eu                  
estávamos em camas de solteiro, no quarto de hóspedes, e assim que a sua cabeça pousou na                 
almofada ele começou a ressonar! Era um ressonar suave, mas mesmo assim coloquei os              
meus tampões e tentei eliminar o ruído. Eles não resultaram de todo. Nesta altura eu estava                
altamente preocupada por quase não ter dormido duas noites seguidas. Conforme as horas             
foram passando, contava-as, preocupada com poder vir a sofrer no dia seguinte.  
 

Devo ter adormecido nas primeiras horas da madrugada. Quando o David acordou, de             
manhã cedo como habitualmente, os seus movimentos acordaram-me. Eu não estava pronta            
para despertar e tentei, com muito esforço, voltar a dormir. Não funcionou e eu senti-me               
ressentida com o David.  

 
Os cães estavam novamente ativos na noite seguinte e o alarme da casa ligava e               

desligava. A cada noite eu colocava os meus tampões nos ouvidos, tentando proteger-me do              
mundo exterior, que estava contra mim. Sentindo-me uma vítima muito cansada, presa a uma              
situação da qual eu não tinha controlo, mais pensamentos de ataque surgiram: Porque é que               
estas pessoas têm tantos cães? É ridículo. Eles dizem que os estão a resgatar mas eles estão                 

 



 

simplesmente presos num quintal, a ladrar a tudo o que mexe - isto é crueldade, não é                 
bondade! Eu senti-me totalmente encurralada: encurralada na minha mente, no quarto, na            
situação que não foi uma escolha minha. 

 
Sentir-me encurralada num mundo barulhento não era uma novidade para mim. Quando            

estava a recuperar da lesão na cabeça, na casa do Roger e da Jackie, senti uma sensibilidade                 
muito grande ao barulho. Muitos sons me incomodavam - cortadores de relva, aviões, até o               
som de uma porta de carro a fechar. 

 
Eu lembro-me de ter aberto pela primeira vez o Um Curso Em Milagres. Abri o livro                

aleatoriamente e a primeira coisa que li abalou o meu mundo. Soube imediatamente que era a                
resposta para a oração profunda do meu coração - que era por liberdade. Dizia assim, “não                
tens controlo sobre o mundo que fizeste… é feito de coisas que não queres,” T-12.III.9               
Continuava a dizer que o mundo estava todo dentro da minha mente e que o único controlo                 
que eu tinha era como eu o percebia. 

 
Tive uma compreensão generalizada de que estava sempre a tentar gerir a minha vida e o                

meu mundo e era por isso que não funcionava. Comecei a prestar atenção à direção do meu                 
pensamento e apercebi-me que me deitava na cama “à escuta” daquilo que me pudesse              
perturbar! O meu radar estava ligado, à espera. É claro, eu encontrava sempre algo que sentia                
que não queria ouvir! 

 
Enquanto estava deitada, na Califórnia, a lembrar-me de tudo isto, de repente sentei-me             

na cama. Apercebi-me que me tinha perdido de tal forma no meu desejo de dormir que me                 
tinha esquecido completamente do Despertar! Peguei no meu diário e na caneta e fui direta ao                
assunto com o Espírito Santo. Eu tinha culpado o cansaço, a falta de sono, o ressonar, os cães,                  
a cafeína, etc., pela minha incapacidade de dormir, mas agora tornou-se óbvio que o único               
fator consistente em tudo isto era eu! Era altura de ser honesta! Eu estava pronta para ir mais                  
fundo. 

 
Sentei-me em oração e abri completamente a minha mente ao Espírito. Senti uma calma              

suave a envolver-me como eu não sentia há mais de uma semana. O que é que eu andava a                   
fazer? Como é que me pude esquecer de pedir ajuda? 
 
Kirsten: Espírito Santo, ajuda-me a ver o que está a acontecer aqui. O que é que eu acredito                  
sobre dormir? 
 
Comecei a escrever. A escrita fluiu da minha caneta à medida que cada crença foi sendo                
claramente vista, aparecendo na minha mente tão clara quanto o dia. 
 
Eu acredito que preciso de uma certa quantidade de sono. 
 
Eu acredito que preciso de uma certa qualidade de sono. 
 
Eu acredito que se não tiver a qualidade certa e a quantidade certa de sono estarei cansada no                  
dia seguinte, possivelmente com dor de cabeça e provavelmente impossibilitada de sentir            
energia e alegria. Por outras palavras, a minha saúde depende de dormir.  
 

 



 

Eu acredito que quando estou a dormir estou em paz. 
 
Eu acredito que o meu sono pode ser perturbado por alguma coisa que parece estar a                
acontecer no mundo. 
 
Eu acredito que sou mantida acordada e que o meu precioso sono é perturbado ou é tirado de                  
mim regularmente. 
Eu acredito que estou à mercê de um mundo à parte de mim e que sou uma vítima. 
 
Wow! Eu sabia que tinha qualquer coisa com o sono mas não sabia que tinha um                
relacionamento tão especial com ele! Eu realmente acredito que a minha saúde depende de              
eu dormir. Espírito Santo, o que é a saúde? 
 
Espírito Santo: A saúde está na mente, não no corpo. Tentar resolver um problema no nível                
do corpo faz com que o problema pareça real. Quando as soluções são procuradas na forma                
há sempre um sentimento de impotência, de vulnerabilidade, de estar à mercê de um mundo               
exterior. 
 
Kirsten: Acreditar que preciso de certa quantidade e qualidade de sono para ser saudável e               
feliz leva a sentir-me atacada e a acreditar que a minha paz foi perturbada. Comecei a                
habituar-me a usar tampões para os ouvidos muitas vezes e agora eles parecem pensamentos              
de ataque! Eu ponho-os na esperança de que eles me protejam de um mundo perturbador. Às                
vezes funciona, outras vezes não. 
 
Espírito Santo: Todas as formas de mágica funcionam “às vezes”. A cura não está nelas e                
quando te tornas dependente de qualquer forma de mágica, tu fazes com que o problema que                
percecionas seja real. 
 
Kirsten: Li no Curso que tudo isto é um sonho, que não há nenhuma diferença entre os meus                  
sonhos a dormir e os meus sonhos acordada. Embora esteja disposta a acreditar nisto, não               
consigo de facto alcançar isto. Sei que o curso diz que estou a mudar de um pesadelo para um                   
sonho feliz. Por isso, a ideia de ser “despertada” do sono neste mundo deveria ser algo que se                  
desejasse que acontecesse em vez de ser algo que me perturba. Ahh… apenas o ego ficaria                
perturbado com isso! O Espírito não tem necessidade de dormir.  
 
Ok, já percebi. Qualquer coisa que pareça perturbadora tem de ser a perceção distorcida do               
ego. Eu não sou uma vítima. Não estou à mercê do mundo. Não vou jogar mais este jogo.                  
Adeus necessidade de dormir, não quero mais nada contigo. Entrego-te isto a ti, Espírito              
Santo. Sei que a saúde perfeita é um estado da mente. A crença no sono sagrado manteve-me                 
na prisão por tanto tempo e agora a porta está destrancada. Estou livre! 
 
[Ocorreu na minha mente que quem Eu sou enquanto Espírito nunca precisou de dormir.              
Senti uma profunda mudança. Era uma mudança de identidade, daquele que precisava de             
dormir e que estava a pedir ao Espírito Santo externo por ajuda, para o conhecer o Espírito                 
Santo dentro de mim enquanto experiência presente. Finalmente às 4:30 da manhã caí num              
sono profundo. No dia seguinte acordei com o que parecia ser uma grande gripe. Esta durou                
menos de 12 horas, o que não me surpreendeu uma vez que expus as crenças que me estavam                  
a manter na escuridão.] 

 



 

 
Mais sobre Dormir 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Tive outra noite sem dormir. Apesar de achar que tinha                

abandonado as crenças anteriores, ainda acredito que algo me impede de dormir ou que me               
faz acordar antes da hora e isto é quase sempre projetado no David. Por favor ajuda-me com                 
esta perceção. Eu devo estar a agarrar-me a crenças de vitimização para isto ainda me               
perturbar. 
 
Espírito Santo: Tu acreditas que existem causas e efeitos verdadeiros neste mundo. Ficas             
deitada na cama “acordada” e depois procuras por uma causa para o efeito que acreditas               
estares a experimentar.  
 
Kirsten: Ajuda-me a compreender o propósito que estou a dar ao mundo. 
 
Espírito Santo: O sofrimento é a experiência de culpar o teu irmão pelo que acreditas que ele                 
te fez. O sofrimento e o pecado são reflexos da sua falsa causa, que é a separação. Acreditas                  
que o teu irmão está separado de ti, que há um mundo fora de ti e que há muitas causas no                     
mundo que podem perturbar a tua paz. Isso não é verdade. Tu és o sonhador do sonho. O teu                   
irmão representa o seu Pai, o teu Pai. 
 
Kirsten: Sim. “Assim como tu o vires, verás a ti mesmo… nele acharás a ti mesmo ou te                  
perderás.” T-8.III.4  
 
Espírito Santo: Podes escolher percecionar o teu irmão como estando a oferecer-te a vida ou               
a morte, percecionar Deus a oferecer-te a vida ou a morte. Lembra-te sempre, Deus oferece               
apenas a vida. 
 
Kirsten: Quando estou deitada na cama à noite sem conseguir dormir e quando estou a sentir                
dor, a sentir-me perturbada - a focar-me na causa da minha perturbação e a desejar que fosse                 
diferente - estou simplesmente a testemunhar a crença na separação. Estou a escolher a morte               
em vez da vida. Estou a sonhar a dor em vez da alegria. Estou a agarrar-me a uma guerra que                    
eu criei para mim mesma e o propósito que o ego deu ao mundo está a ser cumprido. Acho                   
que a questão que tenho de me colocar é “Prefiro ter razão ou estar em paz?”. 
 
Espírito Santo: Abandona o pesadelo. Descansa em mim. Agradece ao teu irmão por te              
oferecer a vida. Nele encontrarás a dor ou a paz, a morte ou a vida, o Céu ou o inferno. A                     
escolha é simples e fácil de fazer agora que estás consciente do que ela é. Deixa que os meus                   
sonhos de perdão substituam o sonho de separação. Deixa que um sonho feliz substitua o               
sonho da culpa; deixa que um sonho de paz acaricie a tua mente à medida que o pesadelo se                   
desvanece da tua consciência. É vontade de Deus que despertes gentilmente para a             
consciência de que nunca deixaste os Seus braços amorosos. 
 
Ler a Lição 351 do Livro de exercícios: “O meu irmão sem pecado é o meu guia para a paz.                    
O meu irmão pecador é o meu guia para a dor. E contemplarei aquele que eu escolho ver.” 
 
Como Lembrar de Deus 
 

 



 

Kirsten: Porque havia eu de inventar a memória? 
 
Espírito Santo: Para tomar o lugar daquilo que Deus te deu. Realmente tu acreditas que               
mataste o teu Pai, que te separaste Dele. Na tentativa de recriar um lar, um pseudo lugar de                  
segurança, foi quando a memória passou a ser usada. É simplesmente outra camada, outra              
cobertura sobre a verdade, outra tentativa de negação de quem tu és. Entrega-me as tuas               
memórias e deixa que eu as reinterprete para ti. 
 
Kirsten: Porque é que eu não consigo lembrar-me de Deus? Eu tento ter uma imagem mental,                
e isso parece estar tão longe da minha consciência. 
Espírito Santo: O mais próximo que consegues lembrar-te de Deus enquanto acreditas num             
mundo de formas é o sentir, ou experienciar Deus. Todas as memórias neste mundo são               
retratos, formas, imagens de objetos, pessoas, lugares, épocas e eventos. Deus não pode ser              
lembrado nestes termos uma vez que Deus não está limitado à forma. O sentimento que               
experimentas quando estás a sentir amor, quando estás unida a Mim juntamente com o teu               
irmão ou irmã num momento de verdade, quando o amor inunda a tua consciência e tudo o                 
que sentes é alegria, totalidade, plenitude - isto é como que um reflexo do Amor de Deus.  
 
Kirsten: O que queres dizer com um reflexo? Mais uma vez tenho ideias sobre o que os                 
reflexos significam neste mundo. 
 
Espírito Santo: Os reflexos do Amor de Deus são experiências. Tenta não pensar em termos               
de imagens e retratos, já que estes são domínio da perceção em vez de experiencial. 
 
Kirsten: Então e na meditação? Eu experimento muitas vezes um sentimento de paz,             
unicidade e quietude. 
 
Espírito Santo: Meditação é dares a ti mesma a oportunidade de abandonar o mundo de               
imagens e formas, esvaziando a mente de todos os pensamentos e toda a atividade que te                
distraem do momento presente. Ela permite-te mergulhar na profunda e tranquila parte da tua              
mente onde a comunicação Comigo, a voz por Deus, é possível. A comunicação aqui é               
muitas vezes sem palavras, já que as palavras são símbolos usados no mundo da forma. A                
experiência da paz, unicidade e quietude é comunicação. 
 
Kirsten: Às vezes, durante a meditação, sinto como se estivesse literalmente a descansar nos              
braços de Deus. Tens usado frequentemente estas palavras para me ajudar a tentar lembrar da               
verdade.  
 
Espírito Santo: Sim, lembra-te que as palavras são símbolos. Deus não tem braços, mas              
enquanto tu ainda acreditas e vês imagens na forma, o símbolo de estar nos braços amorosos                
de Deus é reconfortante para ti. Eu estou aqui enquanto o teu Confortador, usando todos os                
símbolos com que estás familiarizada como apontadores ou metáforas para te guiar de volta à               
consciência de Deus. 
 
Causa e Efeito 
 

Esta manhã encontrei-me em modo de estudos com o Espírito Santo, a ler e a tirar                
notas do Curso: Capítulo 28, “Desfazer o Medo”. 

 



 

 
Kirsten: O Curso ensina-me que o sonho reflete a crença de que eu me separei de Deus e que                   
por temer Deus as figuras no sonho parecem amedrontadoras. O que é que me podes dizer                
sobre isto? 
 
Espírito Santo: Que saibas que és o sonhador, que sonhas ativamente o sonho. O mundo               
reflete os pensamentos e as crenças que estão na tua mente. Lembra-te de Mim sempre.               
Quando eu sou a luz que te guia na tua mente, em cada momento, tu estás a lembrar-te de                   
Deus porque eu guardo a memória de Deus sempre. Tu estás a dormir no sentido em que te                  
afastaste de Deus com medo. Quando todo o medo de Deus tiver sido abandonado na tua                
mente, tu Despertarás. 
Kirsten: Eu não acho que realmente tema Deus - eu nem sequer conhecia Deus nesta vida até                 
há dois anos atrás. Porque dizes que eu temo Deus? Com o que é que isso se parece neste                   
mundo? [Eu experienciei sentimentos de nervosismo e medo a surgirem.] 
 
Espírito Santo: Este mundo, o sonho que estás a sonhar, demonstra o teu medo na forma.                
Uma vez que acreditas, ou sonhas, que tu privaste o teu Pai do seu Filho, sonhas com                 
privação e separação. Este mundo demonstra esse medo. Acreditas que és a causa da tua               
existência, que podes criar a tua própria vida e que tens experiências neste mundo - algumas                
escolhidas por ti e outras que te acontecem. Esta perceção está invertida e é totalmente falsa.  
 
Kirsten: Esta manhã tem sido uma luta. Eu escrevi e depois risquei imensas frases. Porquê? 
 
Espírito Santo: A tua resistência é alta. Quando compreenderes, realmente, o conceito de             
causa e efeito, de verdadeira Causa e Efeito, ao contrário de falsa causa e efeito, tu verás este                  
mundo pelo que ele realmente é. Agora, apenas tens vislumbres. A confusão produziu este              
sonho. Quando limpares a tua mente de toda a confusão, ficarás livre do sonho.  
 
Kirsten: O que seria útil manter em mente agora, enquanto continuo a aprender e a aplicar                
isto? 
 
Espírito Santo: Lembra-te que Deus te ama! 
 
Kirsten: Obrigada, Espírito Santo. Sou eternamente grata pela tua orientação gentil e            
amorosa. 
 
Experiência Mística à Mesa do Almoço 
 

O David e eu éramos solicitados a viajar muito e fazíamos uma oração silenciosa para               
apoio. A Regina contactou-nos dizendo que tinha encontrado os ensinamentos do David na             
internet e que tinha ouvido orientação específica do Espírito para dirigir o ministério             
enquanto nós estávamos a viajar. Esta foi mais uma demonstração milagrosa de como o              
Espírito toma conta de tudo! 
 

Conduzimos até à casa da Regina, na Carolina do Norte, para passarmos alguns dias              
juntos enquanto a treinávamos para lhe passar o trabalho. A Regina e eu entrámos num fluxo                
rítmico de fazer várias centenas de novos CDs e DVDs para ela distribuir nos meses               
seguintes. 

 



 

 
Notei que embora eu tivesse dormido pouco nas noites anteriores, estava bastante alerta.             

Durante a noite não sei se estava a meditar, a dormir ou acordada e não fazia diferença. Não                  
julgava isso e sentia-me maravilhosa. Tinha uma energia abundante durante o dia. Partilhei             
com o David que costumava associar um sentimento de paz profunda e sonolência deliciosa              
com adormecer. Costumava ansiar esse sentimento. Agora podia ver que esse sentimento era             
parte de um relacionamento especial que tinha com o conceito de sono - não significava nada.                
O David ficou deliciado com a minha descoberta, radiante como ela ao ouvir as minhas               
descobertas.  

 
Um dia, enquanto trabalhava com a Regina estava numa experiência de “não            

pensamento” - a sentir o fluxo sem esforço e alegre de mergulharmos no propósito do               
Espírito. 

 
À hora de almoço sentei-me na mesa e no momento seguinte toda a sensação de               

“separação” desapareceu completamente. Estava a experienciar a Unicidade; tudo estava          
conectado. Estava no centro do saber que o amor é tudo o que existe. A presença do amor                  
estendeu-se por todo o lado e incluiu tudo. Eu era toda Um Ser. 

 
Tudo era muito brilhante e vívido, particularmente a comida no meu prato. Olhei para              

baixo e estava ali o mais bonito tomate vermelho que já tinha visto! Levantei a minha sande                 
mas não conseguia colocá-la na boca. Os braços à minha frente não pareciam parte de mim,                
de todo, e parecia que não havia estômago para receber a comida. Lentamente, baixei a sande                
de volta ao prato. A consciência do amor, como uma nuvem branca, preencheu a sala e depois                 
espalhou-se para a entrada da casa. Podia sentir que se estendia pelo resto da casa e depois                 
para o exterior, para tudo e para todo o lado. 

 
O David e a Regina estavam perto de mim e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu                 

rosto enquanto partilhei algumas palavras sobre o que estava a experienciar. Eles sentaram-se             
a acenar para mim, com os seus olhos a brilhar. Eu senti-me como uma criança, quase                
incapaz de falar, sem saber o que é que eu parecia ou soava, ou se seria compreendida.                 
Senti-me ternamente vulnerável mas ao mesmo tempo a experiência era muito bonita e muito              
segura. 

 
Mais tarde, nesse dia, fui comer um gelado e tive a mesma experiência, outra vez. Estava a                 
comer o gelado “comigo” mas era “eu” na forma do David, da Regina e da filha da Regina,                  
Jasmine. Deliciei-me na consciência de quão adorável eu era.  
  

 



 

Capítulo Oito 
 

Levada da Escuridão até à Luz 
 
Verão 2005 
 
“Não pode haver salvação no sonho enquanto o estás a sonhar. … Pequena criança, a luz está 
aqui. Tu estás apenas sonhando e os ídolos são brinquedos com os quais sonhas que estás a 
brincar. Quem tem necessidade de brinquedos a não ser as crianças? Elas fingem que 
governam o mundo e dão aos seus brinquedos o poder de se locomoverem, de falarem e de 
pensarem, de serem e de falarem por elas. Entretanto, tudo aquilo que os seus brinquedos 
aparentemente fazem está nas mentes das crianças que com eles brincam.” T-29.IX.4 
 
“Sonhos de perdão têm pouca necessidade de durar. … E nestes sonhos ouve-se uma melodia               
de que todos se lembram, embora não a tenham ouvido desde antes do início dos tempos.”                
T-29.IX.8 
 
Deixar ir o Sonho do Medo 
 

Esta manhã eu li “O mundo perdoado”, no Curso. T-29.IX Conforme li foi como assistir a                
um programa de televisão e ver uma criança a brincar com brinquedos, numa brincadeira que               
tinha corrido horrivelmente mal. Ao assistir da perspetiva de um pai amoroso podia ver que               
era apenas uma brincadeira de criança. No entanto, a brincadeira e o medo pareciam tão reais                
que a criança não sabia como parar a brincadeira e ir embora. 
 

É fantástico saber que a minha vida é como uma brincadeira de criança e que estou a dar                  
a todos os bonecos os seus papéis e as suas reações para desempenhar. Não é assustador                
quando eu sei que sou o sonhador do sonho, o fazedor da brincadeira. A brincadeira apenas                
continua porque eu quero que continue - e isso dá uma perspetiva completamente diferente.              
Nesta lembrança, eu não estou mais à mercê do mundo exterior. Posso escolher acabar a               
brincadeira a qualquer momento ao recusar-me a brincar, ao afastar-me. 

 
Eu tomei a decisão de que estava na hora de deixar a infância passar. Eu perdoo o meu                  

sonho e a mim. Eu estou a salvo. 
 
Eu Sou Um Pensamento na Mente de Deus 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Eu li no texto, “Decide-te por ídolos e estás pedindo a                
perda.” e “Decide-te pela verdade e todas as coisas são tuas.”. T-30.III.1 Podes falar-me mais               
sobre isto e relacionares a como é que eu sou um pensamento na Mente de Deus? 
 
Espírito Santo: A Mente de Deus é ilimitada, inteira e completa. Tu és um pensamento na                
Mente de Deus - ilimitado, inteiro e completo. Os teus pensamentos, incluindo os             
Pensamentos de Deus, estão para sempre na tua mente, pois as ideias não deixam a sua fonte.                 
Tu podes obscurecer o Pensamento de Deus da tua consciência mas isso não significa que               
alguma coisa mudou. O Amor de Deus é eterno, imutável e não é afetado pelo teu                
esquecimento. 

 



 

 
O Amor está SEMPRE aqui, agora. Mas a tua consciência da presença do amor não. Na                
parábola do Filho Pródigo, o pai “correu e abraçou-o”. (Lucas 15:20) Isto é uma metáfora de o                 
Seu filho voltar e relembrar o que é para sempre verdade. Deus é. Isto não mudará e não pode                   
mudar nunca. Deus não pode ir embora. Deus não pode esquecer o Seu Filho. Como poderia                
a completude e o que é inteiro estar à parte? Não existe nenhum sítio para onde ir! A                  
eternidade é tudo, em todo o lado. 
 
Quando o santo Filho de Deus se esquece deste facto simples, de que ele é inteiro e completo,                  
ele tende a procurar por completude onde ela não está.  
 
Kirsten: Quando um ídolo, ou substituto para o Amor de Deus, morre - incluindo o fim de um                  
relacionamento que eu acredito que me faz completa ou inteira - eu sinto que parte de mim                 
morreu. A minha crença na perda torna-se real, o sofrimento torna-se real e o meu mundo é                 
um sítio doloroso para estar. Então o amor parece envolver dor e perda. 
 
Isto continua a ir ter a “Não busques fora de ti mesmo” T-29.VII O processo de libertar todos                  
os relacionamentos especiais está a limpar todos os pedaços de tudo a que me agarro, tudo o                 
que eu tenho medo de perder. Eu dou-te todos os meus relacionamentos, Espírito Santo. Eu               
desejo apenas amor. Eu não quero agarrar-me a nada que envolva dor ou potencial perda. É o                 
que me faz sentir medo do futuro e incapaz de imergir totalmente no momento presente - o                 
único lugar onde relembrar Deus é possível. 
 
Espírito Santo: Amém. 
 
Sê o Observador e Aprecia a Peça de Teatro  5

 
Depois do tempo que estivemos com a Regina a passar as funções do ministério, o               

David e eu voltámos à Casa da Paz por um par de semanas para descansar e nos prepararmos                  
para a viagem seguinte. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Eu gostei de assistir ao filme Desconstruindo o Harry, a               
noite passada. Mostrou-me claramente que o personagem principal inventou todas as pessoas            
na sua vida baseado nas perceções que tinha delas. Vejo que também crio todos os               
personagens na minha vida e as minhas perceções deles são o que os torna separados de mim.                 
Quando tenho expectativas deles, dou-lhes um propósito além do perdão, prendo-me às            
minhas crenças e ao mundo. No processo de “desconstrução da Kirsten” é claro que tenho               
que reconhecer e libertar todas as minhas crenças sobre a identidade que dei a todos,               
incluindo a mim. A noite passada um amigo novo que nos veio visitar partilhou as               
experiências dele de ser “o observador”. Ele perguntou, “Como posso manter-me nessa            
experiência?” 
 
Espírito Santo: Em vez de perder tempo a perguntar “quem, o quê, quando, onde e porquê”,                
aceita apenas o simples facto de que isto é tudo inventado. É assim simples. Tu dás a tudo o                   
que vês - tu e todos à tua volta - papéis e identidades. Dá-me todas as tuas ideias sobre isso e                     
eu vou reinterpretá-las para ti. Anda assistir ao teatro comigo; temos os melhores lugares da               

5 NT - No original está “…Enjoy the Play”. Play na língua inglesa tem significado mais amplo, como jogo,                   
filme, brincadeira, etc.  
 



 

casa! De um lugar de segurança, bem acima do palco, a peça é bem alegre. Tu conheces bem                  
os personagens, conheces intimamente os atores. Vês os teus mais queridos atuar para ti              
como se fosse noite de estreia. 
 
Às vezes os personagens choram de tristeza, depois riem e saltam com uma música. Quando               
a peça termina, os personagens fazem uma vénia. Aqueles que pareciam ter-se perdido e              
chorado estão ali, curvando-se com aqueles que pareceram ter-se regozijado. Os atores olham             
para cima, para ti, os seus olhos brilham com amor. Eles aplaudem-te em gratidão por veres                
lá de cima e por lhes permitires cumprir os papéis que lhes deste. 
 
Esqueceste-te que és o guionista, que lhes atribuíste papéis. No teu esquecimento, juntaste-te             
aos personagens no palco, tentando em vão direcionar a peça a partir de um lugar de                
preocupação e desespero. Quando fizeste isto, deste aos personagens realidade, fazendo do            
palco um campo de batalha assustador. Ao relembrar a verdade sobre o teu Ser, podes ver                
isso pelo que era - um palco de representação.  
 
Desfruta da tua liberdade, assim como certamente os atores estão a desfrutar da deles -               
eternamente gratos por relembrarem quem são, não mais aprisionados num teatro que só tinha              
realidade por um momento. As questões que confundiam os personagens desapareceram.           
Nenhuma delas importa agora que a verdade despontou. 
 
A cortina final desce em frente do elenco feliz. Enquanto a cortina sobe novamente, o palco                
está vazio e a paz reverente preenche o ar. Os personagens cumpriram os seus papéis. Os                
atores vieram sentar-se contigo - curados e completos na lembrança de quem és. Vocês              
sentam-se juntos como um, desfrutando da alegria da completude. Está feito. 
 
Falso Perdão 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. O medo tem estado a surgir. Penso que consigo ver a razão                 
para eu ter medo depois de ler sobre o verdadeiro e o falso perdão no texto.  
 
Espírito Santo: Diz: “Quando eu estou com medo, eu estou a perceber ataque. O ataque é                
impossível e por isso tenho de estar a perceber errado. Quem está a atacar-me? Sou eu                
mesmo. Não existe ninguém fora de mim; por isso não há ninguém para me atacar. Fiz este                 
ataque parecer real. Estou disposta a praticar o verdadeiro perdão porque tudo o que quero é                
paz”. 
 
Kirsten: Obrigada. 
 
Espírito Santo: Entrega-me os teus medos. 
 
Kirsten: Eu pensei que os tinha entregue mas continuo sob tensão. Porquê? 
 
Espírito Santo: Consegues lembrar-te de incidentes onde ofereceste o falso perdão? Perdoaste            
o teu irmão pelo que acreditas que ele te fez. É isto que mantém o medo escondido e parece                   
difícil de expor. Pensa em algum momento em que tenhas falado sobre um incidente quando               
um irmão te magoou ou te pressionou ou te fez sentir desconfortável. 
 

 



 

Kirsten: Já sei! Lembro-me de uma ocasião - e voltou a acontecer também recentemente - em                
que eu percecionei o David a pressionar-me para além da minha zona de conforto. Ele fez-me                
enfrentar uma situação e superá-la quando eu sentia que não estava preparada e está a               
acontecer novamente agora. Estou disposta a estar enganada acerca disto. Fiz este ataque             
parecer real e tudo o que quero é paz. 
 
Espírito Santo: O David reflete parte da tua mente; só isso. Os seus pensamentos refletem os                
teus próprios pensamentos mas por vezes não estás disposta a admitir isso. A tua prontidão e                
a tua disponibilidade para largar e seguir adiante é um reflexo directo do estado pacífico da                
tua mente. Agarra-te a qualquer ídolo e estás a resistir à Vontade de Deus para ti.  
 
Kirsten: Eu sei que é uma coisa do ego quando quero fazer as coisas à minha maneira, no                  
meu tempo, quando sou boa o suficiente e estou preparada. Há um sentimento de separação               
que vem com o pensamento de não querer fazer algo “porque o David disse para fazer”, como                 
se “ele” estivesse separado de “mim”. Eu sei que os pensamentos dele são os meus; eu                
tenho-os antes de ele os verbalizar. No entanto, ainda reajo com defesa quando ele fala as                
palavras que eu tenho reprimido. É de doidos. 
 
Espírito Santo: Como é que te estás a sentir agora? 
 
Kirsten: O medo desapareceu! O David é inocente. Obrigada, obrigada, obrigada! Agora vou             
ter um dia pacífico e descontraído. 
 
Espírito Santo: Maravilha. 
 
Raiva e Mente Errada 
 

Fui guiada a ir aos correios enquanto ouvia “Ir mais fundo”, uma palestra do David dos                
anos 90. Ao ouvi-la percebi que o David e a Beverly, a estudante com quem ele estava a falar,                   
estavam a descrever a experiência que eu estava a ter. Eles falavam sobre perceber o               
ambiente exterior como sendo perturbador da paz da mente. Estava a sentir-me perturbada             
com um carro ruidoso que estava a passar! Na verdade, nem conseguia ouvir o diálogo e tive                 
que parar e puxar o áudio atrás. À medida que foram falando mais sobre esta perceção                
equivocada, fui ficando mais e mais irritada - carros ruidosos continuavam a passar, o sol               
começou a ficar muito quente e um comboio muito comprido passou ruidosamente.            
Grrrrrrr… 
 

O David estava a falar sobre a divisão sujeito/objeto. Sim! Claramente estava a acontecer              
uma divisão entre sujeito e objeto na minha mente. À medida que tomei consciência disto, a                
minha irritação atingiu o pico. Estava cheia de calor, o meu leitor de mp3 desencaixou-se e                
caiu no passeio e tive de parar constantemente o áudio sempre que os veículos barulhentos               
passavam. Não podia acreditar no que estava a acontecer. Tive que me esforçar ao máximo               
para manter a minha atenção no que o David estava a dizer e no momento exato em que a                   
Beverly tomou consciência de que ela só podia ser perturbada pelos seus próprios             
pensamentos o mundo parece ter feito uma gentil pausa para mim.  

 
Parei e entreguei tudo ao Espírito Santo. A minha visão mudou e por alguns momentos               

experimentei unicidade com tudo à minha volta. Fui inundada pela perceção de que não havia               

 



 

nada fora da minha mente que pudesse perturbar-me. Um silêncio de paz caiu sobre o mundo                
e estava deliciada por me encontrar a caminhar à sombra durante todo o caminho de volta                
para a Casa da Paz. Que experiencia de cura incrível! 

 
Levada da Escuridão à Luz 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Esta manhã acordei a sentir-me cansada e irritada.             
Ajuda-me! 
 
Espírito Santo: Lê a Lição 6, “Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe”. 
 
Kirsten: Bem, sim. Não há nada que eu consiga ver que seja a causa da minha irritação mas                  
sinto-me irritada. Tenho os ombros tensos e o estômago angustiado. Fecho os meus olhos. A               
paz cai sobre mim e sou serenada pelo Espírito Santo. 
 
Espírito Santo: [A cantar numa bela voz de barítono com um conjunto completo de              
instrumentos]: “O amor está no ar, sempre que eu olho em volta. O amor está no ar, em cada                   
vista e em cada som. É algo em que tenho de acreditar, e está lá quando olho nos teus                   
olhos…”. 
 
Kirsten: [As lágrimas aumentaram]: Oh, sou tão amada. Anteriormente li “Não há pequenos             
transtornos. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente“. E-5.4 Vou              
considerar este transtorno como sendo o mesmo que todos os outros e vou deixá-lo ir. Esta                
manhã, naquele estado mental, senti-me separada do David e da Tripod, recusando-me até a              
dizer bom dia porque não me apetecia dizer. Tinha uma sensação de teimosia e o pensamento,                
estou a fazer a minha cena, não me interrompam. Alimentei os gatos antes de me sentar mas                 
ignorei o pedido da Tripod de a deixar ir para a cave brincar. Decidi que ela podia                 
simplesmente esperar. Puff. É tudo ego. Separação. Mente errada. É tudo o que isto é. Há                
mais alguma coisa, Espirito Santo? 
 
Espírito Santo: Lembra-te que tudo isto é voluntário. Tu não tens de “fazer” nada. O ego                
vai-te fazer sentir pressionada e cansada como se tivesses muito que fazer e sem teres tempo                
suficiente. Com isto vem uma sensação de sacrifício e depois desejas que estivesses em outro               
lugar a fazer outra coisa. 
 
Kirsten: Sim. E adiciona a isso comparações e resistência ao futuro. Comparo a minha              
situação atual com um tempo onde podia meditar e descansar o dia todo e então não quero ir                  
viajar sem primeiro descansar. Tenho longas listas de coisas para fazer, chamadas para fazer,              
materiais para verificar e organizar, etc. 
 
Espírito Santo: Entrega-me a tua lista. Pergunta-me o que eu gostaria que fizesses. Conheço o               
teu melhor interesse. Vou dirigir-te de tal maneira que o teu dia fluirá e tudo o que precisa ser                   
feito será feito sem o menor esforço da tua parte. Só quando olhas para trás, a partir da mente                   
errada, que percebes o que estás a fazer como sendo um trabalho duro. Essa crença é então                 
projetada para o dia de hoje, criando uma sensação de tensão. 
 

 



 

Kirsten: Sim. Quando estou neste lugar eu simplesmente não consigo ver a verdade. Ontem              
quando estava na minha mente certa tudo fluía milagrosamente. Tanto foi feito. Espanta-me             
como fica tudo tão distorcido quando estou “no ego”. 
 
Espírito Santo: Como é que te estás a sentir agora? 
 
Kirsten: Muito melhor. Reparei agora numa linda nova folha vermelha naquela planta. 
 
Espírito Santo: Bem-vinda ao teu dia. 
 
Kirsten: Acabo de me lembrar de decidir o dia que quero ter. Decido ter um dia feliz,                 
divertido e pacífico. Sinto clareza novamente. Estou tãããããão grata. Grata, Espírito Santo,            
muito grata. 
 
Guia para a Paz 

“O meu irmão sem pecado é o meu guia para a paz. O meu irmão pecador é o meu                    
guia para a dor. E contemplarei aquele que eu escolho ver.” E-351 
 

Eu li a secção “Realidade Imutável” T-30.VIII do texto esta manhã e fui inspirada a               
escrever.  
 
Não há nada fora da minha mente. 
Julgar o meu irmão é julgar a mim mesma.  
Amar o meu irmão e ver a sua inocência 
É conhecer-me. 
 
Este mundo foi projetado para esconder o pensamento de terror, 
para projetar o pecado no meu irmão, 
para proteger o ego por se manter a crença no pecado. 
 
O Espírito Santo está comigo sempre. 
Escolho escutar a Sua voz 
e apenas a Sua voz, 
que é a Voz por Deus. 
 

Ao longo dos últimos meses tenho andado a viver com uma tensão subtil, um sentimento               
de sacrifício, como se estivesse a desistir de algo. O David é uma lembrança constante para                
mim da decisão singular por Deus, por isso, às vezes, apenas estar perto dele aumenta a                
tensão. À noite passada veio tudo cá para fora. Foi estranho porque apesar das lágrimas               
estarem a cair no meu rosto, não parecia que era eu a chorar. Parecia que eu estava a observar                   
a personagem Kirsten. 
 

Tenho andado a afastar-me do David e a passar o tempo num quarto diferente, mas               
quando as minhas emoções começaram a surgir ele veio na hora certa e abraçou-me. Permiti               
que tudo o que eu estava a sentir viesse à tona e fosse falado em voz alta; sentimentos de                   
tristeza e perda, pensamentos sobre não saber quem eu sou ou o que dizer à minha família. 

 

 



 

Pareceu um desmantelamento completo do auto conceito, percebi, a um nível profundo,            
que a minha vida não era mais minha. Não existia outra vida que eu pudesse ter. Não era mais                   
quem eu tinha sido, mas não sabia como ser outra. 

 
Parecia que estava a ser espremida pelo buraco de uma agulha. As lágrimas escorriam e               

depois, antes de eu dar conta, uma risada veio substituir a tristeza. Eu estava do outro lado. 
  

 



 

Capítulo Nove 
 

Escolhe Sabiamente 
 
Verão 2005 
 

Como é simples a salvação! Tudo o que ela diz é que o que nunca foi verdadeiro não é                   
verdadeiro agora e nunca o será. O impossível não ocorreu e não pode ter efeitos. E isto é                  
tudo. T-31.I.1 
 
Eu Sou Todas As Coisas Vivas 
 

Li esta manhã sobre a salvação em “A Visão Final” do Curso. T-31 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Resumidamente, existem duas lições: culpa e inocência. Se             
eu ensinar a mim mesma que o Filho de Deus é culpado, o resultado é um mundo de dor e                    
separação. Se eu ensinar a mim mesma que o Filho de Deus é inocente, isso é o mundo real.                   
Neste, eu vejo que todas as coisas vivas desejam ser inteiras e eu reconheço cada pedido de                 
amor pelo que ele realmente é. Existem duas maneiras de perceber o mundo - como sendo                
culpado ou inocente - e um mundo surge de cada uma destas perceções. 
 
Espírito Santo: Sim. É assim simples. 
 
Kirsten: Então tudo o que eu preciso fazer é saber que o meu irmão e eu somos inocentes e                   
olhar para além de todas as “formas”, para o amor que está além delas e responder de acordo? 
 
Espírito Santo: Sim. 
 
Kirsten: E quando sou tentada por um ídolo estou a escolher a lição do ego. E então                 
provavelmente verei um mundo de desespero e morte?  
 
Espírito Santo: Sim. 
 
Kirsten: Tenho de deixar que todos os julgamentos e associações passadas sejam limpos da              
minha mente para que possa experimentar cada momento como sendo novo e limpo do              
passado. E tenho de abrir mão da história e saudar o meu irmão como se fosse a primeira vez,                   
para que possa experimentar o mundo real? 
 
Espírito Santo: Sim. Agarrares-te a histórias do passado é agarrares-te a um mundo que tu               
não queres mais. 
 
Kirsten: Isso é falsa empatia, não é? Lembrar o meu irmão das suas histórias faz com que elas                  
pareçam ser a sua realidade. 
 
Espírito Santo: Prenderes o teu irmão ao passado é sentenciá-lo à morte. Libertá-lo dessa              
escravidão liberta-te da tua falsa perceção dele. Tu fizeste este mundo a partir da crença de                
que o Filho de Deus é culpado. 

 



 

 
Kirsten: Não admira que as “conversas da treta” que às vezes temos nos façam sentir mortos!                
Tenho algo mais em mente. Fala-me sobre a linha, “Não existe coisa viva que não                
compartilhe da Vontade universal de ser íntegra e de que tu não deixes de ouvir esse                
chamado.” T-31.I.9 O que é uma coisa viva? Pessoas e animais vêm à minha mente mas                
parece-me que é mais do que isso. 
 
Espírito Santo: Deus é vida. A vida cria à semelhança da vida. Todas as “coisas” deste mundo                 
que estás a pensar são forma. Elas não são vida em si mesmas e por elas mesmas. O Amor de                    
Deus é eterno e todo abrangente. O universo percebido com culpa é experimentado como um               
mundo de morte. Percebido com inocência e amor, é experimentado como um mundo onde              
não há morte. O universo é inteiro. Todas as coisas vivas são uma só. É apenas a perceção                  
fragmentada, a mente dividida ou uma falsa crença que vê um mundo de separação. 
 
[Achei esta resposta do Espírito Santo difícil de receber; como se chegasse fragmentada e               

desconexa. Risquei tudo porque não tinha a certeza de que era do Espírito sequer. Mais tarde                
li-a com o David e percebi que era do Espírito mas que eu a tinha recebido com uma mente                   
fragmentada.] 
 
Kirsten: Eu sou todas as coisas vivas! 
 
Eu Tornei-me numa Operária Fabril! 
 
“Compreende que não respondes a nada diretamente mas à tua interpretação das coisas. A               

tua interpretação vem a ser, então, a justificativa para a resposta. É por isso que analisar os                 
motivos dos outros te é prejudicial. Se decides que alguém está realmente a tentar atacar-te,               
abandonar-te ou escravizar-te, reagirás como se ele, de fato, o tivesse feito, pois fizeste com               
que o seu erro seja real para ti. Interpretar o erro é dar-lhe poder e tendo feito isso, tu não                    
verás a verdade.“ T-12.I.1 
 

O ego estava à espreita enquanto eu estava no escritório a gravar CDs para as nossas                
viagens. Esta tarefa parecia-me não estar à minha altura. Gravar CDs, imprimir as etiquetas,              
colá-las nos CDs, pôr os CDs nos envelopes e colocar elásticos em conjuntos de CDs, uns                
atrás dos outros, parecia-me monótono. Aghhhh! Eu senti o meu orgulho vir ao de cima               
juntamente com um desdém para com o projeto. Eu costumava ser importante! Será que o               
David faz ideia de quem eu sou e do que eu sou capaz de fazer? Aqui estou eu no andar de                     
baixo a colar centenas de CDs como uma operária de fábrica, enquanto ele fica com funções                
de comunicação acima de mim! Eu ressenti-me com o projeto e senti-me terrivelmente mal,              
então decidi ir falar com o David. 
 

A sua resposta? “É tudo voluntário. Tu não tens de fazer nada disso.” Isto foi o oposto do                  
que o ego estava à espera. Eu tinha dado ao David o papel de figura de autoridade e a mim o                     
papel de um trabalhador que não tem escolha a não ser trabalhar duro e obedecer. Senti como                 
uma rachadura, uma abertura na minha mente - como uma pesada cortina a ser puxada de                
lado de modo a que uma faísca de luz pudesse brilhar no escuro. Lembrei-me que me tinha                 
voluntariado para fazer este projeto! Ah, é verdade! Vim para a Casa da Paz de livre vontade                 
para mergulhar em tudo isto! 

 

 



 

Com este reconhecimento fui capaz de perguntar ao David porque é que eu sentia que a                
função de gravar CDs estava tão “abaixo” de mim. Tivemos uma bela conversa sobre as               
tarefas serem usadas com o único propósito de desfazer o autoconceito, incluindo            
sentimentos de orgulho e comparação. O David perguntou-me se havia alguma outra coisa             
que eu preferisse fazer. Fiz uma oração e senti uma paz familiar a voltar à minha mente.                 
“Não!” Alegremente eu percebi que, “Não há nenhuma outra coisa que eu prefira fazer do               
que etiquetar CDs!” Estava a passar por um desfazer tão profundo na minha mente que não                
me sentia capaz de fazer coisas que envolvessem pensar. Como o projeto dos CDs era tão                
monótono e simples, era a coisa perfeita para fazer naquele momento! 

 
Quando voltei lá para baixo, senti tanta gratidão. O único propósito daquela tarefa foi a               

cura da minha mente - ela tinha sido para o meu relacionamento com Deus. E o conteúdo dos                  
CDs que eu estava a ajudar a tornar disponível era muito claro e muito profundo. Imersa em                 
gratidão, corri lá para cima para dar ao David um enorme abraço! 
 
Escolhe Sabiamente 
 

Dois anos antes de conhecer o David fui guiada a comprar uma pequena casa na Nova                
Zelândia. Pareceu-me que chegou a hora de questionar o propósito de manter essa casa. Estou               
a questionar se ter ou não a casa está em alinhamento com os ensinamentos de Jesus sobre                 
providência divina e, em particular, a sua questão: O professor de Deus não quer nada que                
não possa dar aos outros, … Para que iria querer tal coisa? M-4.VII.2 
 

Os últimos dias têm sido uma montanha russa emocional - pensamentos de segurança             
futura, Nova Zelândia e reações imaginárias da família, tudo a girar dentro da minha mente.               
Esta manhã fui guiada a ler “Escolhe outra vez”, que é a última secção do texto. Enquanto li                  
eu senti Jesus falar diretamente para mim. 
 
Kirsten: Obrigada Jesus. Eu não vou negar-te. Vou deixar que apenas a força dirija as minhas                
ações. Vou deixar que o poder de Deus dirija as minhas ações, os meus pensamentos e as                 
minhas palavras. Vou partilhar apenas a visão de Cristo com os meus irmãos porque a minha                
força é a deles. Sinto-me em paz hoje mas a situação da casa continua a vir à mente. O que                    
me podes dizer sobre isso? 
 
Jesus: Estás preocupada com hipóteses: E se…? Eu deveria…? É melhor…? Como é que a               
Jackie se vai sentir? Poderia existir um desfecho melhor? Posso ter ambos os mundos? 
 
Entrega-me a casa e deixa-te ficar. Não sigas as tuas ações com dúvidas. Não sigas comboios                
de pensamentos baseados em resultados desconhecidos na forma. Não duvides da tua            
identidade. Não duvides da identidade do teu irmão. Não duvides da minha orientação.             
Dá-me tudo e segue essa ação com confiança e fé. Vou tratar das coisas de forma que tu não                   
poderias pensar porque partes de um lugar interior de dúvida. Pensas que queres o melhor               
desfecho para todos os envolvidos mas tu realmente estás a agir a partir do medo. 
 
Os teus pensamentos estão a manter-te à parte da Vontade de Deus. Não me negues. Tu negas                 
a dádiva da paz de Deus de todas as vezes que duvidas da minha orientação. Deposita toda a                  
tua fé em mim. Deposita toda a tua confiança em mim e mantém-na lá. Não a tomes de volta                   
para a depositar nos teus pensamentos pequenos de medo e carência; eles não vão trazer-te o                

 



 

que tu queres acima de tudo o resto. Manténs o poder de decisão nas tuas mãos. Usa-o                 
sabiamente. Escolhe o Céu e isso te será dado. 
 
De que é que tenho realmente medo? 

Ao olhar para a ideia de vender a casa senti um medo que parecia despropositado para a                 
situação; parecia visceral, como se eu estivesse realmente a enfrentar a morte. Entrei em              
oração para perguntar porquê. Afinal de contas, eu estava bem antes de comprar a casa e nada                 
iria realmente acontecer-me fisicamente se a vendesse. Não era como se estivesse a ponderar              
fazer para-quedismo sem paraquedas! 
 

Na quietude da minha mente percebi que os pensamentos de medo que tinham sido              
falados pela minha família eram, na realidade, os meus. Projetá-los para eles foi uma forma               
de me desviar de ver que era eu que estava com medo de perder a minha independência. Vi                  
que a casa representava segurança, proteção e um bom investimento. 

 
Ao mergulhar mais profundamente na minha mente vi que estava a enfrentar a crença de               

que poderia cometer o maior erro de todos os tempos. Senti como se estivesse a tocar numa                 
crença que remetia para a primeira crença - que eu poderia ter abandonado Deus, deixado a                
minha Casa e perdido a única coisa que era importante - a minha verdadeira segurança. O                
meu medo real era de que poderia cometer um erro irreversível e teria que viver com a                 
terrível consequência. 

 
Sei agora que não tenho um propósito para a casa além da falsa sensação de segurança.                

Obrigada Jesus. Sinto-me tão grata. Quero saber que a minha Casa é em Deus. Confio em ti. 
 
O atraso é uma defesa 
 

Apesar de agora sentir clareza em relação a deixar ir a casa, tenho notado a minha                
hesitação em anunciar as novidades à minha família. Parece a mesma coisa de quando estava               
com medo de contar que ia casar com o David - foi um passo enorme e um sinal claro de que                     
a minha vida ia mudar para uma direção completamente diferente do que algum de nós               
esperava. 
 

Lembro-me que estava a sentir-me ansiosa perante enfrentar a reação de raiva ou mágoa              
e adiei contar-lhes como uma forma de nos “proteger” a todos. Percebi mais tarde que se lhes                 
tivesse contado de imediato o que estava a sentir, poderia tê-los incluído na aventura. Ao               
retrair-me a partir do medo, senti uma culpa e tensão crescentes e fez-me sentir como se                
estivesse bloqueada entre dois mundos. Quanto mais deixava as comunicações por fazer,            
maior o risco parecia.  

 
Como justificação pelo atraso da conversa inevitável, tinha pensamentos como, Sendo           

como for, eles não vão perceber - como poderiam perceber? Particularmente o Roger. Ele              
não vai entender, vai questionar-me e duvidar de mim. Conseguia imaginar o Roger na minha               
mente a expressar todos os meus pensamentos de dúvida, a confirmar que ele não apoiava a                
orientação que eu estava a receber.  

 
Eu lembro-me que o meu medo de contar à minha família sobre o casamento tinha-se               

alastrado ao meu relacionamento com o David. Eu tinha projetado os pensamentos de dúvida              

 



 

nele, como se fosse ele que me estava a forçar a contar-lhes. Eu disse a mim mesma que eles                   
não estavam preparados para escutar sobre os meus passos seguintes. 

 
Vi claramente que a ideia do momento presente não ser a hora certa para comunicar,               

apenas cria um senso de separação que aumenta quanto mais eu espero. Permite que a dúvida                
comece a permear a minha mente e uma falta de confiança no Espírito que depois se começa                 
a desenvolver. Estou a ver o quão importante é comunicar diretamente e sem atrasos. O meu                
relacionamento com Deus e a minha jornada espiritual completa dependem disso.  

 
 
 

 
 
 

 
  

 



 

Capítulo Dez 
 

Uma Lição - Uma Mente  
 
Verão 2005 

 
A Unidade apenas é. 
Deixa ir as tuas ideias 

E mergulha na experiência que És; 
A experiência que partilhas com Deus. 

 
Esta experiência não pode ser ensinada, 

nem pode ser aprendida.  
Deixa ir todas as crenças 

que te mantêm à parte do teu irmão. 
 

Pois nele tu encontrarás o teu Ser. 
Nele, encontrarás Deus. 
Tu e o teu irmão são um,  

Deus tem um Filho. 
 

A Alternativa Real 
 
Kirsten: Bom dia, Jesus. Tenho uma preocupação persistente em relação à minha família. 
 
Jesus: Sê específica. 
 
Kirsten: Não quero que eles se preocupem comigo. Quero que eles sejam felizes e confiem               
que tu és o meu guia. 
 
Jesus: Estás a falar da tua própria felicidade e confiança. 
 
Kirsten: Sim! Estou. Não existe transigência no que se refere à verdade mas com algumas               
coisas eu atraso escolher o Propósito. Quero esperar um pouco até sentir que “é o momento                
certo”. 
 
Jesus: Queres manter um pé em cada mundo. Se sabes que a única alternativa real às ilusões                 
é escolher o propósito, então estás a usar o tempo como uma defesa contra a verdade. Vamos                 
dar uma vista de olhos ao conceito de momento certo.  
 
Kirsten: Existe apenas o agora. Mas então e a ordem divina das coisas? As sincronicidades? 
 
Jesus: Antes de Abraão ser, EU SOU . Antes do tempo começar, a vida era eterna. Pergunta a                 6

ti mesma a que estás a agarrar-te agora que está a prevenir-te de regressar à consciência do                 
Céu. Todos os caminhos neste mundo levam à morte. Agora, tu estás onde quiseste estar.               

6 Referência a frase bíblica de Jesus.  
 



 

Agora, está todo o Céu ao teu alcance. Agora, está tudo o que sempre quiseste dentro de ti, e                   
as coisas a que te agarras neste mundo são os obstáculos a esta consciência. O tempo ainda é                  
outro obstáculo se tu escolhes usá-lo assim. 
 
Kirsten: [Eu ri em reconhecimento.] Oh, isto é tão surpreendentemente útil! 
 
Jesus: O Céu está aqui contigo, à espera do teu regresso alegre. Tu estás a procurar primeiro                 
o Reino dos Céus. Continua a colocar as tuas questões, minha criança inocente. Este é o teu                 
caminho para Casa. 
 
A Máscara do Autoconceito 
 

Esta manhã sentei-me no santuário, a sentir quietude e paz a irradiar para fora a partir                
do mais profundo de mim. Tudo era incluído nisso - isso estendia-se por todo o quarto, pela                 
vizinhança, pelo universo. A gata Angel estava deitada no sofá na sua posição habitual,              
ressonando suavemente. O frigorífico fazia um zumbido, quase parecia que estava a cantar,             
ao fundo. A canção “Silêncio” da Donna Marie Carey ecoou pela minha mente. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Tens alguma mensagem para mim? 
 
Espírito Santo: Mantém este pensamento durante o dia, “Eu sou Espírito. Eu escolho             
reconhecer o Espírito. Eu sou digna de que seja feita a minha vontade”. 
 
Kirsten: Oh, obrigada. Outra música flutua pela minha mente - “Holy” da Karen Drucker.              
“Tu és santo, santo, santo… nós somos santos, santos, santos, nós somos inteiros…” Divinal. 
 

Fui guiada a ler “A Visão do Salvador” e “Autoconceito versus Ser” no Capítulo 31 do                
Curso. Era profundo. A consciência que surgiu da minha leitura foi: Toda a gente tem um                
conceito de si mesmo que se ergue como um escudo diante da verdade. À superfície este                
autoconceito é “bom”; é a face da inocência, uma vítima à mercê de circunstâncias              
indesejadas. Mas por debaixo da superfície está a outra parte do eu, este senso de               
deslocamento negro que ninguém quer admitir que lá está. Esta linha em particular ressoou              
profundamente dentro do meu coração: “A visão do salvador é tão inocente em relação ao                
que é o teu irmão, quanto é livre de qualquer julgamento feito em relação a ti. Ela não vê                   
passado algum em ninguém. E assim serve à mente totalmente aberta, não anuviada por              
velhos conceitos e preparada para olhar apenas para aquilo que o presente mantém. “              
T-31.VII.13 

 
Senti vontade de celebrar! É tudo inventado! Que maravilha! Quão libertador! E então a              

profundidade deste entendimento atingiu-me. Oh, meu Deus. É tudo inventado. De repente, vi             
que cada pessoa que já conheci era um conceito. Tive sentimentos de descrença; senti que o                
mundo todo estava a ser desmantelado. Oh, meu Deus. Fui falar com o David. 
 
Kirsten: [Começaram a cair lágrimas] David, é simplesmente impressionante. Todos com           
quem já me encontrei - o meu irmão, o meu pai, todos - eles são todos a face da inocência à                     
superfície são o estado de medo deslocado que está por baixo. Depois de ler sobre isto no                 
texto, vejo porque não é de admirar que as pessoas não confiem umas nas outras. Elas vêm a                  
face da inocência e sabem que por baixo está outra coisa, algo escondido. E em relação às                 

 



 

pessoas que estão tristes, que desejam que as suas vidas fossem diferentes, que acreditam que               
são abusadas ou vítimas? Eu sinto-me triste por elas. 
 
David: Se fosse verdade seria frustrante e triste. É por isso que é tão maravilhoso que não                 
existam pessoas separadas, indivíduos. A iluminação não é individual; é inclusiva. Quando            
aceitamos a Expiação para nós mesmos, todos estão connosco. Jesus diz que legiões e legiões               
se erguerão contigo e isto é porque existe apenas uma experiência - uma única mente. Ele vai                 
além do conceito de irmãos e irmãs separados nas Lições do Livro de Exercícios, “Quando               
sou curado, não sou curado sozinho.” W137 e “Aceitarei a Expiação para mim mesmo.” W139 
 
Kirsten: E em relação àqueles que ainda parecem tristes ou sós? Acho que não experimento               
isto quando estou na minha mente certa. Quando me sentei esta manhã para estudar estava               
completamente em paz e tudo o que experimentei para todo o universo foi paz e quietude. É                 
só quando vejo pessoas separadas, em corpos separados, com mentes próprias separadas, que             
me sinto triste por algumas enquanto que outras parecem estar bem. 
 
David: Não há nada pelo qual sentir tristeza. Todos os animais que tentaste salvar enquanto               
criança eram parte do autoconceito. Tu viste os animais inocentes, o meio ambiente inocente              
e os humanos assassinos. 
 
Kirsten: Sim! Os rostos inocentes, os animais inocentes… era uma batalha perdida. Oh, é um               
alívio tão grande ver que isso esteve sempre apenas na minha mente. Ainda sinto a cabeça um                 
pouco a andar à roda. 
 

O que se segue é o meu entendimento das minhas leituras nos últimos dois dias: É                
libertador olhar diretamente além das máscaras para a verdadeira Identidade, para o Cristo             
interior, para a luz. Este é o meu propósito. Eu sou necessária para a Salvação. É no deixar de                   
lado o meu autoconceito e no olhar para o meu irmão sem o passado, sem julgamentos, que                 
eu contemplo a face de Cristo. O véu é o medo de Deus, a crença de que existe uma brecha                    
entre mim e o meu irmão. Eu tenho de acreditar que sou um ser separado para perceber dessa                  
forma. A escolha que eu faço é entre Céu e inferno, dependendo de como eu contemplo a                 
mim e ao meu irmão. Eu sou Espírito. Eu escolho reconhecer o Espírito. Eu desejo o Céu e eu                   
sou digna de que a minha vontade seja feita. 

 
Transferência do treino 
 

Durante a noite estive acordada outra vez. Na altura não pensei que me sentia              
perturbada ou chateada mas tive o pensamento de que isso era desnecessário e que podia ter                
sido evitado. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. O que me podes dizer sobre o meu sentimento de estar                
perturbada? 
 
Espírito Santo: Lê “Escolhe Outra Vez” do texto do Curso, e “Qual é o verdadeiro               
significado do Sacrifício” do Manual de professores. T-31.VIII, M-13 
 

 



 

Kirsten: Grata por me guiares a ler isto outra vez. Eu sei que ninguém, além de mim, pode                  
interferir com a minha paz, mas o tema do sono está aqui outra vez. Algumas palavras de                 
sabedoria? Eu estou tão pronta para resolver isto!  
 
Espírito Santo: Boa. Quando tu te cansas de um ídolo e paras de o agarrar, o que lhe dá                   
poder, ele irá deixar de existir.  
Kirsten: É assim simples, não é? 
Espírito Santo: Sim. Toda a tensão vem de associações do passado e do futuro. Esta prova é                 
uma lição trazida a ti, uma vez mais, para que possas perdoá-la e libertá-la. 
 
Kirsten: Existe mais alguma coisa da qual eu não esteja consciente? Eu sinto como se tivesse                
escavado e escavado, e exposto muitas crenças envolvendo a construção mental da ideia de              
sono mas continuo a sentir-me perturbada quando acordo antes de estar preparada. Sinto             
sempre como se quisesse dormir mais, como se não tivesse tido o suficiente. 
 
Espírito Santo: Transfere o teu treino. Aplica o que aprendeste sobre “estar pronta”, “ser              
forçada” e “momento certo” a esta construção mental. 
 
Kirsten: Eu começo a compreender que a construção mental do tempo é profunda. Tal como               
me disseste há dois dias, “Antes do tempo começar, a vida era eterna. Agora, todo o Céu está                  
ao teu alcance. Agora, tudo o que tu sempre quiseste está dentro de ti e as coisas deste mundo                   
às quais te agarras são os obstáculos a esta consciência. O momento certo/o tempo é ainda                
outro obstáculo se tu o escolheres usar assim.” 
 
O meu desejo pela ilusão do sono mantém-no envolto em mistério, para mim. Parece normal               
esperar uma certa quantidade e tipo de sono, mas são crenças inventadas por mim. Estou a                
perder a paz para elas. Nem toda a gente se preocupa com o sono como eu; eu sei que esta é a                      
minha lição. Vou lembrar-me disto quando me sentir tentada a projetar a causa do meu               
desconforto no David ou no tempo. Mais alguma coisa? 
 
Espírito Santo: Faz o que for mais útil, enquanto guiada por mim, quando sentires que de                
alguma forma a tua paz está a ser perturbada. Eu irei sempre dirigir as tuas ações de uma                  
forma que te una aos teus irmãos e à verdade. Lembra-te sempre de te virares para mim. Não                  
me negues; não negues a ti mesma a oportunidade de regressar à paz e à felicidade.  
 
Kirsten: Obrigada. Eu amo-te. 
 
A Dádiva da Intemporalidade 
 
“… O tempo tem um fim e é isso que os professores de Deus são designados para trazer. Pois                   
o tempo está nas suas mãos.” M-1.4 
 

O David e eu tínhamos recebido muitos convites para realizar encontros. Quando os             
juntamos todos percebemos que estávamos prestes a embarcar numa viagem de setes meses!             
As nossas paragens iam incluir Wisconsin, Vermont, Flórida, Califórnia, Colômbia e           
Venezuela, na América do Sul e vários lugares na Nova Zelândia e Austrália. 
 

 



 

Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Algumas palavras para mim, agora que estamos de partida              
para as nossas viagens.  
 
Espírito Santo: Demonstra quem és e o que tu sabes: verdade, paz, amor e unidade. Lê no                 
Curso “Quem São os Professores de Deus?” no Manual de Professores.  
 
Kirsten: Sempre que existir um senso de urgência, stress ou cansaço, isso envolve sempre o               
tempo. O que me podes dizer sobre libertar-me do conceito de tempo? E sobre ter o tempo                 
nas minhas mãos, como é descrito no Manual de Professores?  
Espírito Santo: Ter o tempo nas tuas mãos é uma metáfora. Na verdade, só existe o instante                 
santo. A eternidade não conhece o tempo. O tempo é uma construção, uma ilusão inventada               
pelo ego. O tempo é do mundo - percebido pelos olhos do corpo e experimentado pelo corpo                 
e por todos os que acreditam nele. Os efeitos do tempo parecem ser provados, vezes sem                
conta, por cada coisa que vive e morre. Realmente o fim do tempo é motivo de celebração! O                  
Filho de Deus não pode morrer! A tua demonstração de quem realmente és - sem culpa, sem                 
medo, sem pecado, em paz, gentil, confiante e mente aberta - lembra a todos de um amor e                  
uma vida que não são deste mundo. 
 
Neste instante santo é Deus lembrado. 
Neste instante santo é o mundo do tempo esquecido. 
Neste instante santo a verdade chega. 
Tu levas a dádiva da intemporalidade contigo. 
 
A Verdade sobre Professores e Estudantes  
 

Quando aluno e professor se reúnem inicia-se uma situação de ensino-aprendizagem.           
Pois o professor não é realmente aquele que realiza o ensino. O Professor de Deus fala onde                 
estiverem dois reunidos com o propósito de aprender. O relacionamento é santo devido             
àquele propósito e Deus prometeu enviar Seu Espírito a qualquer relacionamento santo. Na             
situação de ensino-aprendizado cada um aprende que dar e receber é a mesma coisa. M-2.5 
 

Eu tenho estado a ler e a perguntar sobre estudantes e professores no Manual de               
Professores durante os primeiros dias da nossa viagem ao norte. 
 
Kirsten: Bom dia Espírito Santo. Por favor, explica, “A cada um dos professores de Deus               
estão destinados determinados alunos e eles começarão a procurá-lo assim que ele tiver             
respondido ao Chamado” M-2.1 Se existe apenas uma mente e os meus irmãos são reflexos do                
meu Ser, como é que eles podem estar à minha espera? 
 
Espírito Santo: Tu estás a experienciar a unicidade. Na realidade, não existem estudantes à              
espera dos seus professores. No instante em que o pensamento de separação entrou na mente               
do Filho de Deus, o Espírito Santo foi dado. Está feito. O Filho de Deus está a sonhar a                   
separação. Os estudantes à espera dos seus professores é uma metáfora útil, um símbolo para               
a mente adormecida. Os estudantes refletem a disponibilidade, prontidão e confiança do            
professor. A luz está em todo o lado, a mente apenas alcança a si mesma. Assim que a dúvida                   
- a escuridão - é levada pela luz, a luz é vista brilhando mais brilhante do que nunca. 
 

 



 

Dar e aprender são o mesmo. O Espírito entra na mente quando dois se juntam num desejo                 
partilhado de cura. O tempo volta para trás, para a antiga época onde ele pareceu começar. 
 
Professor e estudante parecem unir-se no presente. Metaforicamente falando, quando um           
estudante está a desejar a verdade e orientação divina, ele é levado a juntar-se com alguém                
que também está aberto a receber e partilhar a verdade. Aquele que faz a pergunta torna-se                
conhecido como o “estudante”. Através da sua união, a luz brilha nas suas mentes abertas e é                 
reconhecida como sabedoria, verdade ou orientação divina. 
 
A Expiação corrigiu as ilusões imediatamente. No tempo, isto parece ter sido há muito              
tempo; mas na realidade nunca aconteceu. 
Kirsten: Então eu decido quando quero aprender o currículo. Assim que aceito, está             
aprendido. Já percebi! O Céu, a realidade, está profundamente em mim. Na minha mente, eu               
recuo do mundo do tempo para a verdade. É tão claro. Claro! Tudo faz sentido. Onde há uma                  
abertura, o Espírito flui porque o Espírito está em todo o lado. 
 
Todos os que encontras são o Tal  
 

Eu continuo a ler O Manual de Professores. Jesus descreve os “níveis da aprendizagem”              
como diferentes encontros nos relacionamentos que se enquadram numa das seguintes três            
categorias: 
 
Encontros breves, tal como encontros num elevador. 
Relacionamentos mais continuados, que são missões temporárias e que são maximizadas           
quando a cura ou aprendizagem é completa dentro do relacionamento. 
Relacionamentos de uma vida, que são missões que apresentam oportunidades ilimitadas para            
aprendizagem; pode existir hostilidade se a lição não foi reconhecida. 
 
Kirsten: O perdão é a lição? 
 
Espírito Santo: Sim. 
 
Kirsten: Então, num relacionamento de uma vida, duas pessoas mantêm-se a “testar a             
paciência” uma da outra e a ajudar a expor o ego em cada uma. Mas, a menos que elas                   
reconheçam isto e pratiquem o perdão, o relacionamento parecerá não santo. Eu compreendo             
que a salvação está sempre aqui porque é sempre agora. Níveis diferentes são simplesmente              
eu, o Filho de Deus, a parecer entrar em relacionamentos diferentes para aprender lições              
“novas”, mas elas não são realmente lições novas. A lição é sempre o perdão. Eu estou                
sempre a encontrar um reflexo meu. Cada encontro é uma oportunidade para ver Cristo,              
perder de vista os interesses separados e ver os interesses comuns. 
 
Podes explicar como o plano inclui contactos muito específicos a serem feitos por cada              
professor de Deus? 
 
[Eu experimentei uma compreensão completa do Espírito mas a comunicação não foi em             
palavras. Foi uma experiência. Eu tirei algumas notas rapidamente que estão resumidas de             
seguida.] 
 

 



 

Existe Uma Mente. 
Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. 
Todos os encontros são santos. 
Existe uma decisão a tomar. 
Peço a Tua orientação e sou levada a unir-me ao meu irmão em situações perfeitas para                
aprendizagem. Cada encontro é uma oportunidade para perdoar, para ver as coisas de forma              
diferente, para ver Cristo. 
Ao escutar-Te e seguir-Te, sou guiada a onde ir, a quem falar e o que dizer. 
Cada encontro é santo, uma situação de ensino/aprendizagem na qual a salvação está             
presente. 
O instante santo pode ser experienciado neste propósito, o mundo real pode ser visto. 
 
Espírito Santo: Sim. Tu não podes senão estar no sítio certo, à hora certa. Cada um que                 
encontras é aquele que te oferece a salvação. Tu levas a dádiva da salvação contigo para cada                 
encontro e para cada relacionamento que vives. Nunca te esqueças disto. 
  

 



 

Capítulo Onze 
 

Providência Divina 
 
Verão 2005 
 
 “… agora a confiança resolveria todos os problemas” T-26.VIII.2 
 
Eu Sinto o Amor 
 

O David e eu guiámos para norte, para o Wisconsin. A mala do carro tinha caixas que                 
continham muitos CSs e DVDs das palestras do David que eu tinha feito, assim como um                
sistema de som portátil para tocar músicas nos encontros. Na noite anterior, realizámos um              
encontro na casa de um amigo e senti que foi pesado fazer várias viagens ao carro para                 
transportar o sistema de som e os outros materiais. Depois de termos carregado tudo para               
dentro era tarefa minha organizar a mesa dos produto para venda e o som, e claro, eu queria                  
cumprimentar os anfitriões. Senti-me sobrecarregada enquanto as pessoas chegavam mais          
cedo e queriam conhecer-nos e não gostei de me sentir apressada e incapaz de estar presente                
com os novos amigos imediatamente antes do encontro. 
 

Tínhamos planeado um evento à noite na Unity Church e chegámos cedo à área nessa               
tarde. Prontos para comer alguma coisa, estacionámos num parque perto de um McDonald’s.             
Reparámos que tínhamos estacionado em frente a uma loja de malas. De repente o David               
iluminou-se e disse “Se calhar podemos encontrar uma mala para colocar os materiais e              
produtos para venda. Uau! Que grande ideia! pensei eu. Ambos reconhecemos o sentimento             
suave e simples da direção do Espírito e entrámos felizes na loja. 
 

Uma simpática assistente cumprimentou-nos e mesmo à nossa frente estavam duas malas            
do tamanho pretendido com rodinhas e puxadores ajustáveis. Eram as únicas desse tamanho             
na loja e estavam em promoção! Testámos o sistema de som do carro. Era mesmo do                
tamanho de uma das malas. A outra mala era do tamanho ideal para a seleção dos materiais                 
para venda nos vários encontros. Não iria ter que carregar várias caixas de e para o carro!                 
Estávamos entusiasmados por termos sido providenciados com esta solução simples! Foi tão            
fácil! Partilhámos com a assistente da loja qual era o objetivo das malas e quão gratos                
estávamos por sermos providenciados de forma tão amorosa pelo Espírito Santo. Ela            
concordou completamente e brilhou connosco, feliz por ter feito parte do milagre! 

 
Com as nossas novas malas na bagageira do carro fomos até ao McDonald’s, brilhantes              

de alegria. Para nossa surpresa uma voz bombardeou o restaurante assim que entrámos, “Eu              
siiiiinto o amor! Oh pá, eu siiinto o amor!” Olhámos para cima e vimos um homem bonito,                 
grande e radioso a olhar para nós. Sorrimos um para o outro e caminhámos até ele, que tremia                  
quando nos aproximámos. “Wow!”, disse ele, “Vocês os dois! O que estão a fazer?! Jesus!               
Eu siiiinto o vosso amor!” Nós rimo-nos alto e tivemos uma bonita conversa com ele,               
revelando o nosso amor partilhado por Jesus e o quão surpreendente a vida é! 

Chegámos à Unity Church com muito tempo para organizar o encontro e as nossas malas               
novas funcionaram esplendidamente! 

 

 



 

A Grande Concha 
Eu estava encantada com a minha função de escolher, intuitivamente, uma ou duas             

canções para tocar no início dos nossos encontros e uma música para o final se houvesse                
tempo. Era também parte da minha função anunciar a mesa dos produtos para venda e falar                
sobre donativos. Nessa noite o David realizou um lindo e profundo encontro. Perto do final               
preparei com algum nervosismo o meu discurso na minha mente. Contudo, antes que pudesse              
dizer uma palavra, o David falou. Ele partilhou com todos que nós tínhamos muitos materiais               
e que era a nossa alegria oferecê-los gratuitamente. As suas palavras exatas foram: “Portanto              
vocês sirvam-se à vontade, levem o que quiserem e simplesmente deixem um donativo se              
quiserem.” 

  
Logo depois, uma mulher foi a correr até à mesa com um grande sorriso no rosto. Ela                 

baixou a mão em forma de concha, semelhante àquelas das escavadoras gigantes, e com um               
só movimento ela levantou cerca de vinte CDs. Logo depois correu porta fora com um               
entusiasmado “Woo-ho! Muito obrigada!”. 

 
Eu não podia acreditar! Olhei para o David e interrogava-me como é que ele podia ter                

dito aquilo! Todo o meu trabalho “duro” e nem um dólar no cesto! Ele simplesmente olhou                
para mim com olhos grandes e brilhantes - a sabedoria dos tempos silenciosamente divertida              
por detrás de toda aquela cena. Dirigi-me para a mesa, em silêncio e a desejar que me fosse                  
mostrado para que foi tudo aquilo.  

 
Conseguia ver. Estava-me a ser mostrado o quão pouco eu sabia sobre a providência              

divina. Podia sentir a incerteza de todas as vezes que tinha de falar sobre o facto de estarmos                  
a ser apoiados por donativos. Tudo o que conhecia era a reciprocidade - nós recebemos algo                
em troca daquilo que damos. E se não recebemos, então não temos. Podia perceber, pela               
forma como eu tremia ao falar sobre sermos apoiados por donativos, que não havia uma               
convicção vinda da experiência por detrás das minhas palavras. A minha reação à “grande              
concha” dizia-me que acreditava que eu pessoalmente tinha feito os CDs e que nós              
precisávamos de um determinado valor em fundos, em relação a esses CDs, para sermos              
apoiados. Mais tarde, em oração, eu apercebi-me de que esperava que as pessoas dessem o               
mesmo valor, como se fosse um preço, para que eu pudesse saber que a providência divina                
estava a funcionar.  
 
A Casa Bumpity e Milagres de Gelados 
 

Continuámos a nossa jornada no dia seguinte e foi um dia inteiro a guiar até chegarmos a                 
casa dos nossos amigos, Bob e Kathy, à “Casa Bumpity” . Enquanto nos dirigíamos para a               7

garagem da “bumpity” a Kathy e o Bob vieram para o exterior, saltaram para cima de uma                 
mesa de picnic perto da porta da frente e começaram a cantar para nos receber! Eles eram                 
adoráveis e em tanta alegria o Bob com o seu longo rabo-de-cavalo branco e a Kathy com o                  
seu rosto macio e olhos azul claros, os dois a cantar “A porta está sempre aberta e vocês                  
nunca precisam bater”! Eu podia jurar que eles sentiam cada palavra que estavam a cantar e                
senti-me imediatamente bem-vinda. 

 

7 Bumpity é uma variação da palavra bump, a qual se refere ao som de algo a colidir numa superfície irregular 
 



 

Instalamo-nos nessa noite e eu estava grata por não termos nem viagens, nem encontros              
planeados por dois dias. Dois dias inteiros! Isto era raro e eu ansiava por descansar e relaxar                 
com o David e os meus novos amigos na sua espaçosa propriedade.  

 
No dia seguinte acordei a sentir que tinha atingido o meu limite. Não sabia porquê, mas                

sentia um peso em todo o meu ser, como se o Espírito estivesse a puxar-me e a esticar-me                  
como uma banda elástica e eu já não pudesse aguentar mais.  

 
O David segurou-me nos seus braços durante um bocado e partilhou algumas palavras de              

conforto sobre não julgar o que surgia e como aparecia e eu chorei um pouco. Não podia                 
imaginar o que ajudaria e não sabia o que fazer. O David sugeriu que fossemos dar uma volta                  
de carro. Fomos até à pequena cidade mais próxima e encontrámos um parque no centro.               
Demos um passeio e depois sentámo-nos num banco do jardim. Eu apreciei estar sozinha              
com o David e não estar perto de ninguém que eu desconhecesse. Era cansativo estar com                
novas pessoas o tempo todo e também não queria que ninguém me visse nos desvarios do                
meu ego. O sentimento simplesmente não mudava.  

 
O David foi amoroso e solidário e não estava, de todo, afetado pela escuridão em que eu                 

me encontrava. Ele parecia feliz como sempre e, de repente, olhou para cima e disse, “Olha!                
Dairy Queen!” Eu não sabia o que isso era e a cara que fiz deve tê-lo demostrado. “É uma                   
loja de gelados”, explicou o David. Eu não sabia o que queria mas não me apetecia muito                 
comer gelado. “Vamos à Dairy Queen”, disse ele com um sorriso, como se fosse a resposta                
perfeita. Sentindo-me impotente, levantei-me imediatamente, peguei na mão estendida do          
David e caminhei com ele até à loja. 
 

Quando entrámos, um pequeno homem com o seu traje às riscas e chapéu vermelho e               
branco a condizer saudou-nos. O David, como que em câmara lenta, disse-lhe “A Kirsten              
aqui, é da Nooovaa Zeelândiiia.” O homenzinho olhou para mim e depois para o David,               
enquanto ele continuou a explicar-lhe “Ela nunca esteve numa Dairy Queen antes. Ela nem              
sequer sabe o que é a Dairy Queen!” Enquanto o David falava o homenzinho esticou-se,               
ergueu o peito e quando David terminou ele começou a brilhar. Olhou para mim e disse                
“Nunca esteve na Dairy Queen antes? Bem, deixe-me dizer-lhe o que temos!” Ele estava tão               
animado e alegre por poder partilhar tudo sobre gelados batidos, gelados com coberturas e              
gelados de cone, que na altura em que estava a meio da lista dos gelados batidos o meu                  
estado de espírito já tinha mudado completamente! Eu estava curada no momento em que              
recebemos os nossos gelados e saímos da loja. A alegria de o ver na sua função, a partilhar o                   
seu coração, foi adorável! 

 
O David partilhou esta parábola com pessoas por todo o lado e começou-se a espalhar a                

ideia de que eu gostava de gelado! Onde quer que fossemos os nossos anfitriões              
ofereciam-me alegremente gelados, encantados por oferecerem um presente! Às vezes nem           
me apetecia gelado, de todo. Mas a expressão do rosto dos nossos amigos, ao partilharem o                
seu amor comigo, tocava o meu coração. Aprendi a receber a dádiva do amor para além do                 
desejo pessoal - ou falta de desejo - no momento. Estava tão feliz por fazer parte da dádiva! 
 
Mais Lições em Providência Divina 
 

 



 

Nós tínhamos três dias de encontros planeados na Casa Bumpity e as pessoas vieram de               
todo o Wisconsin. No final do primeiro dia não havia nada no cesto de doações. Nessa noite                 
mencionei isso ao David. Ele disse, “Bem, as pessoas apenas dão quando sentem que é para                
dar.” No dia seguinte dei comigo a verificar constantemente o cesto vazio. Que tipo de               
demonstração de providência divina era aquilo?! No fim do segundo dia de oito horas,              
continuava a não haver nada no cesto, nem um dólar. 

Algumas pessoas estavam hospedadas na casa do Bob e da Kathy e deram doações pelas               
acomodações mas não havia nada a vir para nós, pelos ensinamentos. 

Nessa noite senti raiva e ressentimento a surgir. Observei os meus pensamentos,            
projetados em todos os participantes. Se não apoiam, não compreendem o valor do que nós               
estamos a dar. Ninguém valoriza a profundidade; eles não querem saber; eles apenas             
recebem isto de graça. A palavra “retenção” continuava a aparecer na minha mente e eu levei                
isto profundamente em oração com o desejo de ver como é que eu podia estar a reter. 

 
Imediatamente, tive um flash da Nova Zelândia e do meu carro. Não tinha dado o meu                

carro ao Espírito. Depois lembrei-me de uma conta bancária. Tinha uma conta bancária que              
também estava a reter do Espírito. Depois lembrei-me da casa na Nova Zelândia, que não               
tinha entregue completamente. Todas estas posses faziam parte de um plano de reserva se as               
coisas não resultassem na América. Se o plano de Deus para mim não resultasse tinha um                
“Plano B”. 

 
Durante boa parte da noite revi estas áreas da minha vida dando-as todas ao Espírito, em                

oração. Permiti que o medo de as entregar surgisse, sentindo como se fosse nova outra vez,                
uma criancinha nas mãos de Jesus. 

 
À hora do almoço do dia seguinte reparei que não tinha olhado para o cesto de doações                 

uma única vez; tinha saído completamente da minha consciência. Tinha muito pouco para             
dizer e estava num espaço de humildade e quietude. A minha mente tinha mudado, de               
ressentimento e carência para um sentimento profundo de honra e gratidão. Lembrei-me que             
tudo estava a acontecer para me ajudar a ver a minha mente, as minhas crenças e o que,                  
claramente, ainda precisava largar. Não tive mais nenhum pensamento na minha mente sobre             
dinheiro! 

 
Durante o encontro final da tarde, quando o David estava a falar sobre confiar no               

Espírito para tudo, um participante trouxe o tópico dos fundos e disse “Bem, parece que está                
tudo bem consigo. Você tem doações e anda com pessoas que lhe dão dinheiro, enchem o                
depósito do seu carro com gasolina, acolhem-no e dão-lhe um espaço para ficar. Você é               
totalmente provido por “todos”. E você é pago, então como pode dizer que é sobre confiar?” 

 
O cesto de doações vazio foi o suporte perfeito para demonstrar a providência divina! O               

David respondeu ao pegar no cesto e a dizer, “Não existe obrigação nenhuma ou expectativa               
de que alguém pague seja o que quer que seja. Tudo é dado livremente pelo Espírito, provido                 
por aqueles que sentem o impulso do Espírito. Tudo vem do Espírito.” Ele continuou com               
uma palestra inspiradora e bonita sobre providência divina e como funciona - e eu soube que                
foi tudo para mim. Brilhei em profunda apreciação e senti-me tão apaixonada por toda a               
gente, por fazerem parte disto, de uma forma tão perfeita. Depois do encontro final todos               
foram inspirados a dar e o cesto transbordou. 

 

 



 

Ainda tenho um longo caminho para percorrer mas cada passo foi tão fortemente             
reforçado com gratidão e abundância que não podia perdê-lo. Estava a viver a verdadeira              
dádiva da paz da mente e a consciência da verdadeira segurança, com cada passo que dava                
para me libertar dos meus medos e necessidade deste mundo.  
  

 



 

Capítulo Doze 
 

Quero Ir Para Casa 
 
Verão/Outono 2005 

 
O Amor é Tudo o que Existe. 

O caminho para casa para relembrar 
É largar tudo o que não é amor. 

Lembrar que o Amor é tudo o que existe,  
é lembrar Deus. 

Tem fé na simplicidade do facto 
De que Tu és aquilo que buscas. 

O Amor é tudo o que existe.  
 

Ir para Casa, para o Céu 
 

Numa noite na Casa Bumpity tivemos uma conversa animada na qual o tema de              
“querer ir para casa, para o Céu”, surgiu. Isto foi o que escrevi no meu diário com o Espírito                   
Santo no dia seguinte: 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. A noite passada um amigo perguntou, “Quando é que isso               
vai acontecer? Eu quero ir para casa. Eu quero estar no Céu.” Como se houvesse realmente                
algum outro sítio para onde ir. O que me podes dizer sobre isto? 
 
Espírito Santo: A forma como te sentes agora - pacífica, tranquila, presente - é como estar à                 
porta do Céu. Este mundo é inventado; as suas leis são inventadas. A razão de parecer tão                 
real e em necessidade de ser ultrapassado ou escapado é porque é tomado muito seriamente.               
A mente que não acredita mais na realidade e verdade deste mundo está livre dele. A mente                 
que julga sente-se prisioneira do tempo e espaço. 
 
Kirsten: O Reino dos Céus está dentro. 
 
Espírito Santo: Sim. Os flashes de luz e outros efeitos visuais que tu e os teus amigos                 
experienciam e falam sobre isso, são lembranças, símbolos de que este mundo não é o que                
parece. 
 
Kirsten: Então desejar efeitos especiais não é o melhor uso do tempo. É melhor continuar a                
abandonar todo o julgamento e permitir que a transferência do treino aconteça. 
 
Espírito Santo: Sim. A forma de libertar este mundo é deixá-lo ir. Desejar por ou querer                
determinadas experiências nele ou dele, fá-lo parecer real. Não é do mundo que é preciso               
escapar, é da crença de que ele é real. 
 
Kirsten: Não tenho necessidade de saber mais do que isto. Estou curiosa sobre onde ir a partir                 
daqui mas pensar sobre isso parece afastar-me do meu objetivo, que é a paz de Deus. Tentar                 
imaginar estar noutro sítio ou experienciar algo além do aqui e agora não parece útil. Faz o                 

 



 

tempo parecer real, como um obstáculo ao Céu, como um problema real entre quem eu sou e                 
quem eu quero ser. Tudo o que preciso é relaxar e mergulhar neste momento para               
experienciar paz; consigo sentir que este momento é um reflexo do estado do Céu.  
Zangada com Deus 
 

Ainda com os nossos amigos na Casa Bumpity, fui fazer uma sesta durante a tarde. Dei                
comigo irritada e aborrecida ao ouvir o David a escovar os dentes no hall. Na minha opinião                 
ele estava a fazer barulhos altos e desnecessários. Voaram pensamentos pela minha mente:             
Nem toda a gente faz barulhos assim. Ele faz isto o tempo todo. Estou farta disto. Eu não                  
devia aturar isto. Sem suspeitar de nada, o David veio para o quarto e deitou-se. Eu disse-lhe                 
- não pela primeira vez - como me sentia. “David, estou zangada contigo por fazeres barulhos                
irritantes”. Ele respondeu, “Tu não estás zangada comigo, estás zangada com Deus.”, e             
depois virou-se para o lado e adormeceu. 
 

Peguei nisto e comecei a trabalhar. Eu estou zangada com Deus? Porquê? Porque estou              
em dor. Este mundo é um lugar doloroso. Onde está a minha dor? A minha cabeça, pescoço                 
e ombros estão a doer-me há dois dias e agora doem-me os olhos. Se toda a dor é uma                   
decisão projetada no corpo e isto está tudo na minha mente, de onde estão a vir os                 
pensamentos de dor? 

 
Ao fazer uma revisão mental de onde testemunhei dor e sofrimento recentemente,            

percebi que andava a sentir dor numa base diária e já há vários dias. Uma por uma, revi cada                   
pessoa e situação onde percebi alguém em dor, ou a lutar com a vida, a querer cura mas                  
“ainda a não estar lá”. De cada vez que descobri uma memória disse a mim mesma, “Eu                 
percebi dor nesta pessoa e projetei-a no meu corpo.” Repeti isto, libertando a dor da minha                
mente e corpo. No momento em que terminei a minha revisão toda a dor tinha desaparecido.                
Alguma tristeza não específica surgiu e chorei algumas lágrimas. Mas depois senti-me            
pacificada. Tinha estado incerta sobre ir ao cinema com o David e os nossos amigos. A                
sentir-me leve e livre, levantei-me, tomei banho e juntei-me a eles pronta para sair. 

 
Partilhei a minha experiência no carro, no caminho para o cinema. Pouco depois             

estávamos todos a rir como crianças numa loja de doces.  
 
Sonhos 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Obrigada por este dia. Os meus sonhos na noite passada               
foram dispersos. A falta de controlo foi o tema central em todos os cenários. 
 
Espírito Santo: A tua mente faz uma representação dos desejos que queres ver realizados. Os               
teus sonhos simbolizam os teus pensamentos e as tuas alternativas hipotéticas para eventos             
que aconteceram no dia-a-dia. 
 
Kirsten: Sinto que estou a julgar o meu comportamento, a minha atitude e a mim mesma,                
mesmo nos meus sonhos, à noite. Acordo a sentir-me culpada por ter mandado o meu cão                
embora no meu sonho! 
 
Espírito Santo: É tudo na mente, são tudo pensamentos, são tudo sonhos. Entrega-mos todos.              
Perdoa a ti mesma e perdoa a tua perceção do que aconteceu, inclusive os personagens e as                 

 



 

suas ações. Sem um propósito, eles são sem significado, como tudo neste mundo. Perdoa-os,              
dá-lhes a tua bênção e liberta-os do que pensavas que eles eram. 
 
[Sentei-me em meditação e convidei o perdão a limpar todas as memórias dos meus sonhos               
recentes e experiências durante o dia. Uma paz suave irradia em toda a minha mente,               
abençoando a todos e a tudo.]  
 
Kirsten: Oh obrigada, Espírito Santo. Consigo ver agora que tudo o que percebo é a minha                
própria consciência. Há uma sensação subtil de que fiz algo de errado, de que fui desonesta.                
Quero emendar as coisas e “desta vez” fazer as coisas bem em cada cenário do sonho. Quero                 
que o mundo jogue o jogo à minha maneira e culpo os personagens se eles não fazem o que                   
eu queria que fizessem. São tudo pensamentos da mente errada a serem representados por              
mim e pelos meus personagens e tendo como base a crença na separação. Estou a tentar                
controlar o mundo com base na culpa e no medo da falta de controlo. Tens alguma coisa a                  
acrescentar? 
 
Espírito Santo: Ama o teu irmão como a ti mesma, incluindo os dos teus sonhos durante a                 
noite. Tu és inocente. Ama a ti mesma incluindo o “eu” nos teus sonhos durante a noite. 
 
Kirsten: Então e sobre como planeio o meu dia? Escolho sobre o dia que quero ter. E escolho                  
paz e amor, disponibilidade para perdoar qualquer coisa que surja para a cura, de modo que o                 
meu sonho represente isso. 
 
Espírito Santo: O ego perpetua a falta de controlo e a necessidade de controlo; apenas o ego                 
não sabe o que quer. Ele decide o que quer com base na falta e no medo e ele tenta controlar                     
as circunstâncias e os resultados para atingir a sua meta. Mas ele não fica satisfeito quando                
consegue o que queria. Ele nunca se sente no controlo e em segurança; é por isso que ele                  
anseia o controlo, acreditando que vai encontrar a segurança em formas e ilusões. Quando              
escolhes Deus, escolhes escutar e seguir a minha orientação. Tu estás a tomar a única decisão                
que tem resultados reais. No Céu, não há falta, portanto, não há necessidades. Não há nada a                 
faltar, nada pelo que lutar, nada que possa interferir com ou limitar; portanto, o controle é                
sem significado. 
 
Este mundo é um palco; o cenário está cheio de adereços. Os adereços não vão trazer paz                 
duradoura e alegria - como poderiam? Eles são adereços! Ao desejar os adereços, os              
personagens passam a acreditar que têm de controlar a peça de teatro; eles temem que os                
outros personagens possam interferir com o seu desejo insano de adquirir e manter esses              
objetos ocos. Quando tu entregas o teu dia, a tua vida a mim, com total disponibilidade de                 
escutar e seguir a minha orientação, eu vou dirigir-te pelo meio deste labirinto aparente de               
adereços e cenários. Os adereços podem ser usados por mim enquanto símbolos para ajudar a               
apontar o caminho para ti. Os teus companheiros personagens tornam-se testemunhas do teu             
desejo por amor, alegria e paz. Quando a tua vontade se une à minha, a tua peça de teatro                   
torna-se agradável, cheia de milagres, amor e riso.  
 
Kirsten: Obrigada, Espírito Santo. 
 
O Amor de Deus 
 

 



 

A minha experiência esta manhã, depois de ler sobre cura no Manual de Professores, foi               
a experiência viva de Deus - a abraçar-me e rodear-me em todo o amor abrangente que é. 
 

Partilhei a minha experiência com o David, a Kathy e o Bob, esta manhã, na Casa                
Bumpity. Tentei explicar que o amor que eles são e o ambiente de apoio que vem do nosso                  
propósito partilhado é a luz que dissipa a escuridão. Passei por muita cura nas duas últimas                
semanas e aconteceu tão rápido e facilmente porque em cada momento eu fui banhada em               
amor. 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Nas leituras que fiz esta manhã afirma que a cura é certa                 
mas não é sempre aceite imediatamente. Então, mesmo que eu esteja em dúvida devo dar com                
confiança e certa do resultado. Isto é dar verdadeiramente. O Espírito, na mente do recebedor               
procura pela dádiva e é o Espírito na mente de quem dá que está a dar. É dado de Deus para                     
Deus; portanto, nunca pode ser desperdiçado ou ineficaz. Tens alguma coisa a acrescentar? 
 
Espírito Santo: Tu ofereces a dádiva da vida ao teu irmão simplesmente por seres quem és.                
Fala para o Cristo no teu irmão. Não olhes para as aparências nem para as ilusões temporárias                 
que ele pode sustentar sobre si mesmo. 
 
Kirsten: Podes explicar “Dado por Deus a Deus”?  
 
Espírito Santo: Deus é. Ilusões não são nada. A luz, a cura, o amor, a verdade e a minha                   
presença em ti, parecem unir-se ao teu irmão quando ele pede pela cura e a cura é oferecida.                  
Na verdade, não existe nada para curar. Este mundo projetado e as suas imagens não são o                 
objeto da cura; a mente é. Na verdade, a mente está curada e completa. Quando a luz brilha                  
entre duas mentes, aparentemente separadas, existe a compreensão de que a cura já está              
completa, de que nunca existiu realmente nada para curar. Como pode aquilo que sempre foi               
completo estar com necessidade de cura? Deus É porque Deus está em todo o lado. Deus                
pode ser sentido e experimentado mas não pode ser visto em ilusões projetadas. Momentos de               
amor intenso e revelações são vislumbres daquilo que está além deste mundo. 
 
Kirsten: Então a cura é largar, simplesmente, a crença de que alguma coisa deste mundo é                
verdadeira. Lembrar e experienciar Deus é curar porque é a verdade. Não existe nada para               
curar. 
 
Espírito Santo: Sim. 
 
Kirsten: Eu posso sentir a Sua presença agora. Parece ser um sussurro - uma gentil mas                
poderosa reverência a tudo - à minha volta, a abraçar-me. A Casa está em toda a parte. Eu                  
sinto tanta gratidão e tanto amor.  
 
Apenas a Verdade é Verdadeira 
 
“A crença em ordem de dificuldades é a base da perceção do mundo. Fundamenta-se em               
diferenças; o que passou não está nivelado, há alterações no que virá, … há graus variados de                 
escuridão e de luz, e milhares de contrastes nos quais cada coisa vista, para ser reconhecida,                
compete com todas as outras. … O que os olhos do corpo contemplam é apenas conflito. Não                 
olhes para essas coisas à procura de paz e compreensão. … A resposta única para todas as                 
ilusões é a verdade. M-8.1-6 

 



 

 
A minha leitura matinal do Manual de Professores foi sobre a perceção. Eu tinha              

alguma compreensão dos ensinamentos mas também tinha questões. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Eu compreendo o ensinamento último do Curso - apenas a               
verdade é verdadeira e apenas o amor é real. Para ter uma perceção unificada o falso tem de                  
ser todo colocado na mesma categoria, sem exceções. Persistir, nem que seja numa ilusão e               
mantê-la à parte das restantes, é persistir em todas as ilusões. Despertar deste sonho significa               
libertar o mundo por completo. Como é que eu posso colocar isto em prática? 
Espírito Santo: Pratica esta lição ao longo do dia: Coloca tudo o que vês numa destas duas                 
categorias - verdadeiro ou falso, o real ou o irreal. 
 
Kirsten: Então quando eu experiencio amor, quando vejo o Cristo no meu irmão, quando faço               
festas à gata e ela ronrona de felicidade… isto é tudo testemunhar o real? 
 
Espírito Santo: Vamos imaginar o cenário de ver o Cristo. Os olhos do corpo podem ver                
diferenças em forma, tamanho e ações, então estas são colocadas na categoria do falso ou               
irreal. A experiência do momento presente - ver o Cristo, sentir a conexão de amor entre ti e o                   
teu irmão - é colocado na categoria do que é verdadeiro ou real. 
 
Kirsten: É o mesmo com a gata? Ver o tamanho do seu corpo, os vários movimentos e o                  
volume dos sons como diferenças é o irreal, e desfrutar da felicidade do momento presente,               
juntas, é o real? 
 
Espírito Santo: Sim. Por exemplo, quando tu estás num supermercado, a ver os carrinhos, as               
luzes e as diferentes formas das pessoas, é tudo irreal. O teu estado mental - estar no                 
momento presente, conectares-te com os teus irmãos e ver apenas a verdade do que eles são -                 
vai para a categoria do real. 
 
Kirsten: Boa! Eu tenho uma missão. Parece divertido e uma forma perfeita de passar o meu                
último dia na Casa Bumpity.  
 

Durante todo o dia eu coloquei silenciosamente os meus pensamentos nas categorias de             
verdadeiro ou falso. Ao passear no exterior reparei nas grandes árvores altas e suspirei de               
felicidade. Mas “grande”, “altas” e “árvores a causar felicidade” foi para a categoria do falso.               
Então o que é que causou a minha felicidade? Eu parei e senti - estar no momento presente                  
era verdadeiro. 

 
Eu reparei na luz a brilhar entre os galhos e continuei em apreciação. Não me pareceu                

bem designar isto como falso embora eu soubesse de alguma forma que o pôr-do-sol em si                
não podia causar felicidade. Mas algo em apreciar o calor e a luz fazia-me sentir bem. Eu                 
continuei a caminhar em frente e vi uma gaiola. O meu primeiro pensamento foi um               
julgamento: eu estava com esperança de que nenhum animal estivesse ali preso. Eu não vou               
gostar dos nossos anfitriões se um animal estiver enjaulado! De imediato, eu coloquei o              
pensamento de um animal enjaulado na categoria do falso e reparei a minha mente a mudar                
de preocupação para um sentimento de curiosidade. Talvez houvesse um animal para visitar! 

 

 



 

De volta a casa observei as minhas reações e respostas a conversas, pessoas, sons e               
situações. Reparei que quase todos os pensamentos que eu tinha eram falsos. Os meus              
pensamentos eram maioritariamente julgamentos que aconteciam muito rápido. Assim que os           
via mentalmente como falsos a minha mente abria-se para uma experiência de curiosidade e              
observar o que ia acontecer a seguir. Eu fiquei encantada por dar comigo a sentir-me livre e                 
feliz em vez de pesada com a sensação familiar de pensar que sabia tudo! 

 
Nessa noite, o David e eu preparámos as malas para partir de manhã. Estávamos cheios               

de gratidão pelo nosso tempo com a Kathy, o Bob e todos os que vieram para partilhar o                  
amor de Cristo connosco. 
  

 



 

Capítulo Treze 
 

O Poder da Decisão 
 
Outono 2005 
 

Ficar com medo parece ser involuntário; algo além do teu próprio controle. … O meu               
controle pode-se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto a minha              
orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. … A presença do medo mostra                 
que fizeste com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente.  
 

A correção do medo é da tua responsabilidade. ... Deverias pedir, ao invés disso, ajuda               
nas condições que trouxeram o medo. Essas condições acarretam sempre uma disponibilidade            
para estar separado. … Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta-me se a tua              
escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. T-2.VI.1-4  
 
Larga isso! 
 

A conversa seguinte foi com o Espírito Santo enquanto ia sentada no carro com o               
David a caminho do nosso próximo destino. Sentia-me um pouco mal-humorada porque tive             
sonhos intensos durante toda a noite e não tinha tido tempo para o meu momento matinal de                 
escrever no diário. Parecia que o tinha perdido e não queria ler e escrever no carro. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. O que me podes dizer sobre o meu humor? 
 
Espírito Santo: Larga-o. 
 
Kirsten: Ok! Mais alguma coisa? [Um sorriso espalhou-se no meu rosto]. 
 
Espírito Santo: Que tenhas um dia maravilhoso. 
 

O meu dia foi maravilhoso! Foi cheio de riso e de experiências de unicidade. O ego é                 
ridículo e nunca deve, em nenhuma circunstância, ser levado a sério. 
 
Paz para o Mundo 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. O que gostarias que eu fizesse ou lesse? 
 
Espírito Santo: Lê no Manual de professores. M-11 
 

Era muito profundo. Vieram-me algumas lágrimas ao ler esta seção e fluíram da minha              
caneta as seguintes palavras: 
 
Paz para o mundo, o Senhor veio. 
Lembro-me de Deus. 
Sinto o Seu amor, a Sua paz, a Sua presença. 
Levo-O comigo. Eu trago o Pensamento de Deus comigo. 

 



 

Sou o filho santo de Deus, compartilhando paz e amor com os meus irmãos. 
Virar-me-ei para a paz de Deus se alguma vez o pensamento da morte entrar na minha mente. 
O Céu é trazido à terra pela minha lembrança de Deus. 
O Pensamento de Deus é paz. 
Sou o Pensamento de Deus; portanto, sou a paz eterna, e trago o Céu à terra pela minha                  
presença. 
Escolho somente o amor. 
Escolho somente a paz. 
Escolho escutar a voz de Deus e assim trazer o Céu à terra. 
Amém. 
 
Transportada no Amor de Deus 
 

Eu e o David conduzimos para sul, rumo à Georgia, onde tivemos um fim-de-semana              
de encontros na casa de amigos queridos. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Mas que fim-de-semana maravilhoso! Eu sentia-me como            
que a flutuar a maior parte do tempo. Uma névoa de luz branca abraçou tudo e todos e uma                   
luz dourada brilhava à volta das árvores que circundavam o local dos nossos encontros.              
Enquanto falava eu não tinha nenhuma consciência de mim mesma enquanto um corpo. As              
mensagens e as parábolas simplesmente fluíam através de mim. O fim-de-semana foi uma             
linda meditação, que incluiu música, debates, refeições partilhadas, riso e silêncio. 
 
O Fim do Mundo 
 

Hoje o mundo terminou na minha consciência - desapareceu no conhecimento de que o              
Filho de Deus é inocente. É muito simples assim. Enquanto esta compreensão me chegava, a               
nossa anfitriã estava a olhar profundamente na sua mente e a perguntar porque é que o mundo                 
parece um lugar tão doloroso para se estar. À medida que eu escrevia sobre como o Filho de                  
Deus é inocente ela percebeu que a única razão para toda a dor, sofrimento e medo era a                  
crença profundamente instalada na culpa.  
 

Li “Como Será o Fim do Mundo?” no Manual de Professores. M-14 Em profunda oração               
percebi a verdade. Um estado de profunda paz irradiava por todo o meu ser à medida que                 
estes pensamentos e compreensões fluíam pela minha mente:  
 
O Filho de Deus é inocente. 
Com esta oração o julgamento chegou ao fim. 
O Filho de Deus é inocente! 
Com esta afirmação, a consciência de que todas as coisas cooperam para o bem traz o mundo                 
a um fim. 
O mundo é salvo daquilo que eu acreditava que fosse. 
Neste momento as palavras não conseguem descrever como me sinto. O mundo terminou.             
Cumpri a minha função.  
A minha função era o perdão e o mundo foi perdoado. 
O Filho de Deus é inocente. 
Não importa o que parece estar a ser representado no mundo agora - nunca mais posso ser                 
enganada. 

 



 

Todas as minhas experiências me trouxeram a este momento, a esta consciência. Eu sou              
abençoada.  
 
Pensamentos do Corpo e o Poder da Mente 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Queria outra missão. Tenho consciência de que quando             
sinto dor no meu corpo a minha mente fica imediatamente ocupada a pensar em como corrigir                
isso. Gostava de me focar nos ensinamentos profundos do Curso: “A presença do medo              
mostra que fizeste com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente.” T-2.VI.1             
Penso que isso me vai ajudar a libertar os preocupantes “pensamentos do corpo” que me               
afastam do sentimento de conexão Contigo. O que pensas desta ideia?  
 
Espírito Santo: Maravilhosa! 
 
Kirsten: Existe alguma coisa que eu possa dizer a mim mesma, sem cair em negação, de cada                 
vez que eu sinta dores subtis no corpo e limitações? 
 
Espírito Santo: Repete o teu objetivo e traz a tua consciência para a tua mente mudada. Diz,                 
“Eu pareço estar a experienciar dor corporal mas o corpo não é causativo, nem o ambiente.                
Eu estou disposta a libertar completamente este pensamento.”. 
 
Kirsten: Obrigada. Isso é perfeito! Reconheço o pensamento, trago-o à consciência e            
entrego-o a ti com a disponibilidade para estar enganada em relação a ele. Desta forma eu                
paro de fazer conclusões sobre o meu corpo, as suas limitações e sobre os efeitos que as                 
minhas ações e as circunstâncias têm sobre ele. Mais alguma coisa que me possas dizer? 
 
 [Um sentimento familiar de tensão surge no meu pescoço.] 
 
Kirsten: Ok, Espírito Santo, está aqui agora. O pescoço está tenso, e quando vou a um                
quiropata a dor parece desaparecer. Quero ir a um quiropata. Eu entrego-te isto a Ti. Posso                
ver que estou a elevar “pensamentos do corpo” ao nível da mente, agora. 
 

Entrei em oração e pude sentir que a minha perceção sobre o que causa a dor no corpo                  
era muito, muito profunda: Eu sou um corpo e o meu pescoço está tenso e está a afetar-me.                  
Não posso estar em paz assim. Podia ver que estava a persistir em conclusões sobre o que                 
causa a dor no corpo e como podia ser curada, provando a mim mesma vezes sem conta que                  
os pensamentos do corpo são reais. 
 
Kirsten: Wow! Então estou a ver que serei livre das limitações do corpo, completamente, ao               
praticar isto! 
 
Espírito Santo: Tudo são pensamentos. O corpo é um pensamento; dores, sofrimento, razões             
para a dor, etc., são tudo pensamentos. O mundo inteiro e o cosmos consistem em camadas                
sobre camadas de pensamentos. Ao libertar as cadeias de pensamento estás a libertar a mente               
para estar no momento presente. O corpo pode então ser percebido como um lar santo               
temporário para o Filho de Deus e não mais uma prisão no qual te sentes encurralada. Liberta                 
a tua mente, corta as cordas. Tu não és uma marioneta à mercê do corpo. Tu és Espírito -                   
Mente Divina. 
 

 



 

Tu tens decidido em relação ao teu objetivo, definindo depois como o alcançar. Quando notas               
que o objetivo não te serve mais, tal como quando experimentas dor no corpo, tu mudas o teu                  
objetivo. Tu tens muitos objetivos que não estão alinhados com a mente divina e conforme os                
trazes até mim, com prontidão e disponibilidade para os libertares, libertas a ti mesma da               
crença de que não és livre. 
 
Kirsten: Eu sinto-me realmente entusiasmada em relação a isto! 
 
Espírito Santo: Maravilha. 
 
Pensamentos Quentes 
 

O David e eu rumámos a sul, em direção à Flórida, onde um grupo de amigos muito                 
entusiasmados organizou uma série de dez encontros em várias Igrejas da Unidade e grupos              
do Curso. Assim que entrámos no Estado da Flórida o ar condicionado do carro avariou. Pedi                
ao David se ele podia arranjá-lo e ele disse que seria caro, por isso iríamos esperar para ver se                   
uma oficina de ar condicionado se apresentaria de uma forma clara e óbvia. Pensamentos de               
ataque e sentimentos de mágoa correram na minha mente. Porque é que não podemos arranjar               
isto imediatamente? O David não está comigo nisto. Não concordo em esperar para ver se               
arranjar isto é óbvio. Preciso do ar condicionado! Porque é que estou neste país? A Nova                
Zelândia não tem nada a ver como isto. O David é forreta com o dinheiro; eu só queria                  
reparar isto! 
 

Tentei perdoar os pensamentos e sensações de desconforto ao entregá-los,          
silenciosamente, ao Espírito Santo, mas estava a lutar com o calor e com a resistência               
profunda na minha mente. Pude sentir a intensidade do ego a querer justificar alguma coisa.               
À medida que o trânsito aumentava pude sentir que mais do que largar os pensamentos de                
ataque na minha mente sobre o calor, queria que o David soubesse que eu estava muito                
desconfortável e precisava do ar condicionado arranjado. Fiz alguns comentários sobre o            
calor que estava, de como não havia brisa nenhuma e como tinha esperança de que               
pudéssemos reparar o ar condicionado. 

 
Enquanto continuávamos sentados no trânsito eu fantasiei sobre parar num restaurante           

para uma bebida fresca. Parecia que o David e eu não estávamos na mesma onda. Podia sentir                 
um senso de separação em relação a ele e estava com medo de arriscar sugerir que nós                 
parássemos em algum sítio pois podia não estar a ser “guiada” e estar errada. Não sabia o que                  
fazer. Tudo o que pude dizer foi, “Está tanto calor.”. 

 
Por essa altura o suor estava a formar uma pequena piscina no fundo da minha camisola                

e tinha os meus pés no ar, no tablier. Em resposta ao meu comentário sobre o calor, o David                   
olhou-me diretamente nos olhos, com os seus olhos azuis penetrantes e brilhantes, e disse,              
“Oh, tu estás a ter pensamentos de calor!”. 

 
A minha resposta interior inicial foi de descrença. Oh, meu Deus! Estás a brincar              

comigo? Claro que estou a ter pensamentos de calor! Quem é este homem?! Como podia ele                
não ser afetado por este calor sufocante? Ele não é humano! Então fez-se o clique… ele não                 
era humano. Aquele que estava a falar não vinha de uma perspetiva humana.  

 

 



 

De alguma forma, através do meu estado de mente nebuloso, afetado pelo calor e infeliz,               
tive um vislumbre de algo - uma mecha de uma memória distante. Mal pude agarrá-lo; foi                
como uma pedaço fino de corda a voar com a brisa. Foquei a minha mente com todo o desejo                   
que consegui reunir, voltando-me na direção de receber ajuda, em vez dos pensamentos de              
ressentimento. O pedaço fino de corda tornou-se numa corda mais grossa que eu estava a               
agarrar com força. Olhei além dos sentimentos de vitimização e fechei os olhos. Entrei em               
oração, a pedir para ver as minhas crenças escondidas. As crenças seguintes surgiram e eu               
estava disponível para estar errada sobre cada uma delas para que elas pudessem ser              
libertadas da minha mente. 

[Acredito que estou com calor porque o sol está a bater no carro. Estou disponível para                 
estar errada sobre isto! [Não podia imaginar que diferença poderia fazer eu dizer que              
estava errada sobre isto, porque era tão óbvio o facto de eu estar a morrer de calor!] 
 
Acredito que estou com calor porque estamos na Flórida, numa onda quente sem ar              
condicionado. Espírito Santo, estou disponível para estar errada sobre isto! Continuava a            
sentir-me como uma descrente. 
 
Acredito que estou com calor porque o suor está a pingar do meu corpo. 
 
Estamos presos no trânsito. Posso ver o asfalto a derreter e as ondas de calor a emanar do 
carro. [Deixei-me ir mais fundo em como me sentia e entrei em contacto com o medo.] 
 
Estou com medo que o calor esteja a magoar-me e a fazer-me mal. Quero ver isto de                 
modo diferente. 
 
Continuo a ser afetada por este mundo. Tenho dores de cabeça e quero proteger-me.              
Quero entregar-te esta crença, Espírito Santo. 
 
Pude sentir a tensão elevar-se da minha mente e assim que entreguei o último              

pensamento ao Espírito Santo, uma brisa fresca entrou pela minha janela aberta, beijando-me             
na face! Eu ri-me alto, encantada! “Uma brisa fresca!”, exclamei. “David, assim que             
entreguei os meus pensamentos de calor, surgiu uma brisa fresca!”. O David estava tão              
encantado quanto eu. Sorrimos com alegria, relembrado uma vez mais de quão amados nós              
somos e como tudo trabalha em conjunto para o bem maior. Ir pelo fogo na minha mente e                  
sair do outro lado com tanta intensidade foi brutal para mim! Foi um milagre! Minutos mais                
tarde o trânsito desapareceu e estávamos na autoestrada - janelas abertas e música alta.              
Cantámos alegremente e desfrutamos do resto da nossa viagem juntos. 

 
É esta a minha vida? 
 

Quando chegámos ao nosso destino os nossos entusiasmados anfitriões e organizadores           
saudaram-nos calorosamente. Embora eu tenha sentido amor por todos, senti-me preocupada           
ao aperceber-me que a idade média deles era por volta dos 70 anos. Todos os meus novos                 
amigos tinham cabelo branco e conduziam devagar. Eles conversavam sobre perderem os            
óculos e sobre estarem a ficar sem tempo. Pensamentos de sacrifício vieram à superfície: Oh,               
meu Deus. É esta a minha vida? Será que alguma vez iria dançar música techno novamente?                
Iria eu ter amigos para fazer caminhadas longas e velozes? Parecia que não tinha nenhum               
controlo sobre a minha vida. Sim, estava disposta a entregar tudo ao Espírito e na verdade                

 



 

não queria ir dançar música techno, mas senti a intensidade de ter uma mente dividida.               
Escondi os meus pensamentos “não-espirituais”. Vi-me a desejar secretamente que          
aparecessem pessoas com idade mais próxima da minha.  
 

Entrei em oração e libertei para o Espírito os meus pensamentos relacionados com a              
idade. Orei para que me fosse mostrado que a idade nada significa e que não há realmente                 
nenhum sacrifício. Observei o David à medida que, incansavelmente, se encontrava com um             
entusiasmado grupo de estudantes do UCEM atrás do outro. Notei que como a mais jovem               
membro do grupo - às vezes por uma diferença de trinta anos - era eu quem ficava para trás.                   
Era a única a desaparecer para sestas, à tarde. 

Amorosamente, o David chamava os nossos amigos de “raios idosos de luz”,            
significando estudantes do Curso com mais de setenta e cinco anos que irradiam luz e alegria!                
Eles não mais se sentiam pessoalmente responsáveis de olhar pelo mundo e não tinham              
nenhum interesse em trabalhar em direção a metas futuras ou a preocuparem-se com as              
roupas da moda! Eles eram felizes! 

 
Ficámos numa urbanização para aposentados de um amigo onde o limite de velocidade             

era de oito quilómetros por hora. Os moradores deslocavam-se em grandes triciclos, levando             
ofertas de comida uns aos outros. Na altura em que deixámos a Flórida já sentia que poderia                 
alegremente ter ficado lá para sempre! 

 
Flutuando em Cristo 
 

Estava a desfazer-me. Tínhamos chegado a um terço da nossa viagem de sete meses e               
não sabia se ia conseguir chegar ao fim. Não tinha nenhum controlo sobre o que vestia ou                 
comia, onde ia, ou se fazia exercício físico. Sentia-me como uma bola de corda a ser                
desenrolada. Temia que se continuasse a ser desenrolada àquele ritmo não iria sobrar             
absolutamente nada de mim! 
 

Uns amigos ofereceram-nos um condomínio sobre o mar onde poderíamos descansar por            
três dias, entre os encontros. Num dos dias, ao ir para baixo, para a piscina, estava a sentir-me                  
emotiva. Quando o David se aproximou de mim na água eu tive uma memória de estar no                 
mar com os meus irmãos. Ocasionalmente eles brincavam a empurrar-me para debaixo de             
água. Ao sentir-me vulnerável estava com receio que o David me fizesse a mesma coisa.               
Quando ele veio na minha direção com os braços estendidos fez uma pausa e perguntou-me               
se eu estava bem. “Vais empurrar-me para debaixo da água?” Perguntei eu numa voz trémula.               
Ele olhou para mim com muito amor e gentileza e disse, “Ah não, eu nunca faria isso.” Ele                  
embrulhou-me com os seus braços lá na piscina e eu permiti que as lágrimas caíssem.               
Senti-me amparada nos braços de Deus. 

 
Depois das lágrimas diminuírem, o David pôs-me a flutuar lentamente à volta da piscina              

por longo tempo. O meu mundo estava a ser retraduzido de um mundo de choques e                
surpresas inesperadas para um mundo de ternura e de cuidado máximo. De cada vez que               
experimentava uma grande mudança na minha perceção sobre mim ou sobre o mundo, sentia              
o efeito na minha mente a um nível profundo. O apego de saber quem eu era em relação ao                   
mundo estava a soltar-se.  
  

 



 

Capítulo Quinze 
 

O Grande Final em Cali 
 

Outono 2005 
 
 “Nada do que possas fazer pode mudar o Amor Eterno”. C-5.6 
 
A Decisão “Certa” 
 

O David foi convidado para ir a Medellín, na Colômbia, para um fim-de-semana de              
encontros e senti que era para eu ficar em Cali. Fui convidada por quatro amigos diferentes                
para passar o fim-de-semana com eles e fiquei sem saber o que fazer. Senti a pressão de                 
tomar a decisão certa e estava preocupada de que falhasse em relação a estar onde o Espírito                 
quisesse que eu estivesse. Então virei-me para o Espírito Santo. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. O que gostarias que eu fizesse? 
 
Espírito Santo: Lembra-te de mim. Tu estás a deixar-te envolver pelo mundo como se ele               
significasse alguma coisa, como se as figuras no sonho - as coisas, os lugares e os eventos -                  
tivessem significado por eles mesmos. O mundo é um palco e os adereços são sem               
significado a não ser quando são entregues a mim para comunicar contigo através deles. 
 
Kirsten: Ok. Entrego-os todos a ti, incluindo a crença de que sou necessária. Serei guiada por                
Ti. Quero somente a paz. 
 
[Entrei em oração e senti-me em paz. Pouco depois recebi um telefonema e sabia que deveria                 
fazer a mala e ir com amigos para a sua quinta em Papayan para passar o fim-de-semana]. 
 
Fim-de-semana com Anjos 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Fala-me sobre a noite passada. Eu sei que não posso senão                
estar no sítio certo à hora certa mas senti um ligeiro desejo de estar em outro lugar, de passar                   
o fim-de-semana de forma diferente. 
 
Espírito Santo: Poderias ter passado o fim-de-semana em outro lugar e com outras pessoas              
mas a verdade é que com quem tu estás é sempre o cenário certo para que o aprendizado e a                    
cura tenham lugar. Podes escolher passar o teu fim-de-semana em dúvida, questionando-te se             
deverias estar em outro lugar, ou podes passar cada momento comigo, devotada a Deus.              
Lembra-te que eu posso usar todo e qualquer símbolo e adereço à tua volta para te guiar para                  
casa mas apenas quando a tua consciência está comigo. A dúvida é do ego e ela bloqueia a                  
tua consciência de mim. 
 
Kirsten: Então tudo está perfeito? 
 
Espírito Santo: Está quando passas cada momento comigo. 

 



 

 
Kirsten: Obrigada. Está tudo claro. Alguma coisa que eu devesse ler? 
Espírito Santo: Lê a Lição 291 “Este é um dia de serenidade e paz”. Passa cada momento                 
comigo, consciente de mim, como se segurasses a minha mão. Lembra-te da quietude e da               
paz. 
 

Tive um fim-de-semana maravilhoso com os meus novos amigos, dois dos quais tiveram             
experiências místicas profundas e mudanças na perceção. Meditámos durante horas, ouvimos           
músicas angelicais, fizemos sestas, assámos marshmallows e cantámos à volta da fogueira. 

 
De Volta ao Fogo 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Eu sinto-me auto-consciente. Há tanta ênfase no corpo aqui              
nesta cidade. Sinto-me dividida entre rejeitar todo o foco no corpo e querer ser atraente. Há                
mulheres bonitas por toda a parte muitas das quais fizeram cirurgia plástica. É como andar               
por entre top models todos os dias. Na Nova Zelândia eu era feliz com t-shirts e calças de                  
ganga. Na Casa da Paz entrei num grande processo de deixar de me preocupar com a                
aparência assim como com crenças sobre nutrição, dieta e exercício. Agora vejo-me a julgar a               
mim mesma e a todos os outros baseando-me nas aparências. Ajuda-me! Quero sair disto. 
 
Espírito Santo: Entrega os pensamentos do corpo a mim. O corpo não é quem tu és. Ele não é                   
a tua casa. Ele nada tem a ver com o Amor de Deus por ti. Todos os pensamentos sobre o                    
corpo são do ego, independentemente de quão bem apresentados possam parecer. 
 
Kirsten: Eu sei e não aguento mais. Não gosto dos elogios sobre o corpo - muito menos dos                  
olhares dos homens - e nem gosto das críticas. Não quero que eu ou outra pessoa se foque                  
nisso. O foco constante e dissimulado no corpo é o que torna tão difícil estar aqui. O ego                  
torna-se competitivo e quer parecer “tão como como...”. Eu começo a julgar e a objetificar a                
mim mesma e aos outros, e quando dou por ela estou no inferno. 
 
Espírito Santo: Entrega tudo a mim. É bom que isso tenha surgido na consciência. Isso já                
estava na mente e agora veio à superfície para ser libertado. A pressão vem de sentires que                 
tens de fazer alguma coisa sobre os pensamentos, que tens de ter melhor aparência ou ser                
diferente, que não és perfeita como Deus te criou. 
 
Kirsten: OK, Espírito Santo. Entrego todos estes pensamentos do corpo a ti. Não quero              
reprimir, rejeitar ou agir sobre nenhum deles. Quero conhecer-me como um todo. Quero             
conhecer os meus irmãos e irmãs como Deus os criou. Há mais alguma coisa? Ainda me sinto                 
cansada e chorosa. Não quero estar aqui. Não quero estar rodeada de pessoas. Quero estar               
com o David e descansar. Não quero pensar sobre mais ninguém, sobre problemas ou sobre o                
futuro. 
 
Espírito Santo: Entrega-me todas as tuas preocupações. 
 
Procura no Espírito pelo Amor e Compreensão 
 

Eu e a Maria conhecemo-nos nos encontros na Colômbia. Sentimos uma conexão            
instantânea uma com a outra. A Maria era uma estudante do curso devotada e sentiu que o                 

 



 

Espírito me trouxe para a Colômbia apenas para ela! O seu marido tinha falecido alguns anos                
antes. Fui convidada a ficar no seu sossegado apartamento com dois quartos que ficava a               
apenas cinco minutos da casa da Lili. O contraste entre os dois ambientes era como o dia e a                   
noite. A casa da Lili era muita energética, com buzinadelas constantes nas ruas em baixo. A                
própria Lili era muito energética e espontânea. Ou eu ou ela estávamos frequentemente a              
passar por algum tipo de crise emocional. Este convite da Maria era o Espírito a oferecer-me                
uma pausa tranquila. Sentindo a minha hesitação, o David disse que me ia visitar a casa da                 
Maria e que eu poderia voltar à casa da Lili sempre que eu sentisse a necessidade de o fazer.  
 

Ao levar uma pequena mala comigo para a casa da Maria dei por mim a mergulhar                
imediatamente na quietude. Fazia tempo que não me sentia tão relaxada. Nesse fim de tarde               
senti que precisava de ter uma noite mais tranquila em vez de ir a um encontro. Perguntei ao                  
David se ele podia vir ter comigo depois do encontro. Ele disse que não, que iria ficar no                  
apartamento da Lili. Eu expressei a minha necessidade de que ele voltasse e ele disse que                
precisava de descansar e que se levantaria cedo pela manhã para responder a emails. O               
apartamento da Lili ficava apenas a cinco minutos de distância e, com acesso ao email em                
ambas as casas, a sua resposta não fez nenhum sentido para mim. Senti-me muito sozinha e                
chateada. Pensei que era suposto estarmos nisto juntos, que o David estaria aqui para mim               
se eu precisasse. Ao acordar na manhã seguinte ainda sentia angústia por estar separada do               
David. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Por favor ajuda-me. Eu continuo agarrada à sensação de              
que o David deveria ter ficado comigo. 
 
Espírito Santo: Lê a Lição 293 “Todo o medo passou e só o amor está aqui”. 
 
Eu li e tirei notas: Todo o medo passou e só o amor está aqui. Abandona os erros passados.                   
Vê apenas o amor presente, um mundo perdoado. Abandona tudo o que não é como o amor.  
 
Espírito Santo: Abandona isso. Confia em mim. Há sempre uma maneira diferente de ver.              
Entrega-me os teus erros passados e as tuas perceções dos erros do teu irmão. Deixa-os ir e                 
pede para ver comigo. Perdoa o teu irmão. 
 
Kirsten: Quero deixar isto ir. Ainda me agarro a sentir-me ferida e com raiva e quero somente                 
a paz. Entrego-te tudo isso. 
 
Espírito Santo: Muito bem, minha criança. Agora podes escutar a minha voz. Lembra-te, eu              
estou sempre contigo; tu nunca estás sozinha. Toda a experiência é para o propósito da cura.                
Não confies na forma para a tua segurança e paz ou irás magoar-te e ficarás desiludida.                
Ontem à noite estavas no lugar perfeito com alguém que te ama. É apenas a tua falta de                  
confiança que pode perturbar a tua paz. Todas as coisas trabalham juntas para o bem. Confia                
sempre em mim. Tu pediste pela cura e a cura é aquilo pelo qual estás a passar. Confia nisso                   
sempre. Isto é o que tu queres. Permite que o medo venha à superfície e procura em mim pelo                   
amor e compreensão, e não nos teus próprios pensamentos sobre como isso deveria ser. 
 
Kirsten: Oh, é isso mesmo. É a minha versão de como isso deveria ser que é sempre o                  
problema. Isso traz uma sensação de injustiça que leva a sentimentos de angústia, que são               
todos baseados em hipóteses. Wow. Muito obrigada. 

 



 

 
Espírito Santo: Eu amo-te. 
 
Desejo por União 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Que mensagem tens para mim hoje? 
 
Espírito Santo: Isto é tudo para ti. Todos os momentos deste dia são para ti. O guião foi                  
escrito há muito tempo atrás e tu podes observar a partir de um lugar de segurança. Presta                 
atenção às mensagens que vais receber hoje. Não existem acidentes; eu estou contigo. Se              
estiveres em dúvida em qualquer momento volta-te para mim para clareza e perceção certa. 
 
Kirsten: Na noite passada o David falou-me de uma conversa que ele teve com o nosso amigo                 
Carlos que se apercebeu de que embora houvessem muitos grupos do Curso em Cali eles               
pareciam estar separados. O Carlos desejou que eles se juntassem. Esta manhã foi             
mencionado que três grupos do Curso viriam juntos pela primeira vez para se juntarem a nós                
no encontro! Não há coincidências! 
 
Espírito Santo: Perfeito. Nunca subestimes o poder da mente que se junta tendo como desejo               
a cura. 
 
Kirsten: Eu consigo senti-lo. Alguma coisa a acrescentar? 
 
Espírito Santo: Lê a Lição 36 “A minha santidade envolve tudo o que vejo”. 
 
 [Eu li a lição e tive um dia maravilhoso] 
 
O Passado Reaparece 
 

Poucos dias depois o David e eu iríamos apanhar o nosso voo de volta para a Florida,                 
onde deixámos o nosso carro, antes de prosseguir com a nossa viagem para o Sul do Pacífico.                 
O tempo passado em Cali tinha sido um mês intenso no qual enfrentei o medo da morte,                 
ciúmes, possessividade e pensamentos corporais - todo o tempo rodeada pelo barulho            
contínuo de alarmes de carros a tocar, telefones e a agitação normal de uma grande cidade.                
Em cima disso tudo recebi um email do Simon, o meu antigo namorado. 
 

Nós já não nos comunicávamos há dois anos mas ele certamente tinha surgido na minha               
mente quando eu entretive pensamentos de escapar para o passado. O momento em que              
chegou o email do Simon foi inacreditável - ele chegou mesmo na altura em que eu tinha                 
estado a passar por uma grande intensidade e estava a chegar a um ponto de decisão. A minha                  
relação com o Simon tinha sido leve e exploratória enquanto que a minha relação com o                
David envolvia enfrentar a escuridão mais profunda da minha mente. Parecia insano eu             
escolher conscientemente isto para mim! 

 
E com quem é que eu poderia partilhar as minhas dúvidas? Ninguém me iria encorajar a                

ficar numa relação que era só sobre abdicar da independência e encarar todo o tipo de                
escuridão imaginável. Ninguém compreenderia exceto o David. No entanto, quando eu estava            
a duvidar da minha relação com ele a minha mente queria voltar-se para outro lugar. 

 



 

 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Sinto-me tão triste. Quero estar com o Simon. Sinto-me              
encurralada e não quero estar aqui. Não quero prosseguir com nenhuns planos mas também              
não posso ir para trás. Miami é uma zona de desastres - tornados têm devastado essa área e o                   
nosso carro que lá deixamos pode estar totalmente destruído. Isto parece um reflexo da minha               
mente. Apanhar um voo para a Nova Zelândia não vai ajudar, uma vez que ainda fica mais                 
longe do Simon, que está em Inglaterra. E se for suposto ele e eu reencontrarmo-nos? Agora                
que sei sobre o ego e que era isso o que estávamos a enfrentar quando estávamos juntos,                 
penso que poderíamos curar qualquer coisa que surgisse! 

Inicialmente senti-me bem de estar em contacto com o Simon e respondi ao seu primeiro               
email partilhando a experiência incrível que tinha sido a minha vida nos últimos dois anos.               
Mas quando ele respondeu surgiu muita tristeza em mim. 

 
Sabia que tinha de falar com o David ainda que estivesse com medo de partilhar os meus                 

pensamentos e sentimentos pelo Simon. Senti-me desleal e pensei que certamente o David me              
diria para ir embora. Mas a sua resposta foi totalmente o oposto daquilo que o ego me disse                  
que seria. O David foi totalmente amoroso e solidário - foi o epitomo do amor incondicional.                
Lembrou-me que o nosso relacionamento era para a cura e que era tudo voluntário. Não podia                
acreditar quando ele disse, “Queres dar uma vista de olhos aos voos para Inglaterra e ir visitar                 
o Simon?”. Ele juntou-se completamente a mim a explorar isto como se não fosse diferente               
de qualquer outro momento de cura. Eu nem podia acreditar no quão generoso ele era. Ele                
não estava a tentar manter-me ou a tentar controlar o que quer que fosse. Na verdade, estava                 
disposto a ajudar-me a ir embora com tanto amor e generosidade que eu não consegui conter                
as lágrimas. Senti-me segura e inocente e capaz de explorar completamente os meus             
pensamentos com o Espírito. Isso pareceu-me a coisa mais suave do mundo. 

 
Juntos, eu e o David explorámos a ideia de ir procurar voos. Ao abrirmos o site de uma                  

companhia aérea lembrei-me de como era realmente estar com o Simon. Embora tenha sido              
um relacionamento amoroso e útil numa altura em que eu estava a começar a explorar a                
espiritualidade, ele tinha sido bem e realmente maximizado. O caminho do Simon não era um               
caminho de misticismo e o meu era. Eu já tinha tentado arrastar esse relacionamento por               
bastante tempo depois da sua data de conclusão. 

 
Com o apoio e o espaço que estavam a ser estendidos pelo David eu pude intuitivamente                

sentir que apanhar um voo para Londres não era a direção que eu deveria tomar. Isso não era                  
sentido como expansivo; na verdade eu senti que isso era limitado e cheio de “e se...”. 

 
Esta experiência com o David foi uma visão ainda mais profunda do propósito do              

relacionamento santo. O contexto do relacionamento foi o de prover um espaço para estar              
juntos com o Espírito independentemente do que surgia para ser olhado. Dentro deste             
contexto eu era inocente - não importava o que surgisse para ser curado. A minha confiança                
no David e na sua devoção ao propósito aprofundaram-se novamente nesse dia. Ele realmente              
queria o que fosse melhor para o meu despertar. Eu senti isso com toda a minha alma. 

 
Libertar o Passado para Conhecer o Amor 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Eu estou a começar a sentir uma paz gentil em relação ao                 
Simon. Ele enviou um longo email com um endereço de um website com fotos. Ao ver quão                 

 



 

feliz ele estava com a sua vida aqueceu o meu coração e confirmou que as nossas vidas                 
tinham seguido direções diferentes. Não quero resistir, rejeitar ou projetar mais. Quero            
apenas confiar em Ti. 
 
Espírito Santo: Fica comigo. Lê a Lição 345 do Livro de Exercícios, “Hoje só ofereço               
milagres, pois quero que eles me sejam devolvidos”. Lê também, “Os Princípios dos             
Milagres”, números 23-25 do Texto. 
 

Li as secções e tirei estas notas: Não escondas nada e estás disponível para entrar em                
comunhão e compreender a paz e a alegria. Usa o tempo construtivamente. Os milagres              
fazem parte de uma cadeia interligada de perdão que quando completa é a Expiação. 
Kirsten: Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. [Levantei-me para sair e senti-me como              
se fosse empurrada de volta para o sofá. Obviamente não tínhamos concluído! Subitamente,             
lembrei-me que ao longo dos meses recentes a minha mente tinha andado preocupada com              
pensamentos passados sobre a minha família e o Simon que claramente ainda não tinham sido               
libertados.] Alguma coisa mais, Espírito Santo? 
 
Espírito Santo: Tu és a extensão do amor. Tu és a extensão de tudo o que é. Dá sem qualquer                    
expectativa e irás conhecer Deus. Dá sem o pensamento de retorno no futuro e irás conhecer                
Deus. Conhecer Deus é ser como Ele. Deus dá tudo sem condições. Os teus relacionamentos               
com todos os teus irmãos, incluindo o Simon e os membros da tua família, não são exceção a                  
esta prática. Estás a projetar o passado neles. 
 
A menos que libertes o passado inteiramente, não desejas vê-los verdadeiramente. O amor             
não envolve o passado e tu sabes pelas imaginações constantes da tua mente quando um               
relacionamento é não santo e não de puro Amor. O Simon é uma oportunidade para perdoar e                 
curar. O amor não tem níveis ou alvos especiais e não conduz ao futuro com um senso de                  
stress e urgência. 
 
Kirsten: Eu sinto-me em paz e contente, agora. O meu coração está cheio de gratidão. 
 

Mais tarde percebi que não havia ninguém com quem pudesse partilhar a profundidade             
desta cura porque não havia ninguém com quem era suposto eu partilhá-la nesse momento! O               
David foi aquele que foi dado pelo Espírito. Ao abrir-me e ao incluir o David eu tinha ousado                  
enfrentar a culpa e o medo de que era errado sequer ter estes pensamentos e sentimentos, o                 
que o convidou a agarrar a minha mão e caminhar comigo ao longo disto. No fim, não havia                  
nada a fazer e nenhum passo novo a tomar. A cura aconteceu na minha mente. Foi uma                 
permissão para o meu desejo pela “segurança” do passado, e do mundo como eu o conhecia,                
serem totalmente libertados da minha mente. 

 
Momentos Místicos 
 

Os três organizadores que nos convidaram para ir à Colômbia estavam entusiasmados            
por nos levarem ao Parque Nacional do Café Juan Valdez. Tivemos um dia sem eventos e                
estava o tempo perfeito para fazer uma viagem. O parque era um lindo jardim botânico, com                
caminhos suaves, áreas de descanso e pequenos cafés. À medida que nos aproximámos de um               
dos cafés eu comecei a entrar numa experiência mística. 
 

 



 

A minha perceção mudou e tudo ficou muito suave e nebuloso. Os jardins brilharam; era               
como se estivesse no oceano e estava a ver tudo contido dentro de água. Tudo estava                
conectado. Eu não conseguia compreender o que as pessoas diziam. Ouvia as vozes como se               
eles viessem da superfície da água, enquanto eu tinha caído bem abaixo da superfície, onde               
tudo era Um e Conhecido. O David reparou no meu repentino estado de admiração, como               
uma criança. Sabendo intuitivamente o que estava a acontecer ele pegou na minha mão. 

 
Eu não conseguia ler o menu ou falar. O David pediu um café para mim e um gelado                  

para ele, o que foi perfeito! Tudo parecia perfeito. Eu estava silenciosamente feliz e              
aparentemente parecia que tinha cinco anos. Depois de sairmos do café, o David agarrou a               
minha mão enquanto andámos calmamente através dos jardins, indo atrás de todos os outros. 

 
O único momento em que senti medo foi quando uma das nossas amigas olhou para mim                

e parecia estar a fazer uma pergunta e esperar uma resposta. Eu não conseguia compreender               
uma palavra do que ela dizia mas o David respondeu por mim. Durante um par de horas                 
flutuei feliz através dos jardins, a segurar na mão do David, enquanto os nossos amigos               
chilreavam como pássaros felizes. Todos se riam e apontavam para várias flores e jardins.              
Muito bonito. 

 
O Curso é para toda a gente? 
 

Tivemos o nosso encontro final na Colômbia dois dias mais tarde, na quinta de uma               
estudante do Curso. Ela e o seu grupo estavam muito entusiasmados com o Curso. Estavam               
na fase de paixão inicial, de querer contar ao mundo todo sobre isso e trazer todos consigo. 
 

A nossa anfitriã trouxe o assunto do seu empregado, um homem nos seus quase setenta               
anos, que viveu a sua vida inteira na quinta. Ele interagiu com as pessoas na propriedade e,                 
uma vez por mês, fazia uma viagem à cidade para abastecimento. Ela perguntou ao David se                
devia convidá-lo para o seu grupo do Curso. O David pediu para ela descrever o estado                
mental dele. Ela partilhou o facto de ele estar sempre feliz e grato, a agradecer a Deus quando                  
chovia e quando o sol brilhava. Ele apreciava profundamente todos os aspetos do seu trabalho               
e amava viver na quinta. 

 
A nossa anfitriã estava preocupada de que se o seu empregado não estivesse consciente              

de que tudo era uma ilusão e assim ele poderia não despertar. Ela pensou que talvez devesse                 
trazê-lo para o grupo para ele poder aprender a metafísica. “Não!” foi o coro retumbante do                
David e de alguns dos nossos amigos que passaram as últimas três semanas connosco - um                
deles exclamou, “Mantém o livro longe dele!”. 

 
A nossa anfitriã ficou bastante surpresa. O David começou a falar sobre o currículo do               

perdão ser para todos mas o Curso em si ser um caminho entre muitos. Um Curso Em                 
Milagres veio como uma resposta à oração de dois psicólogos de investigação, com formação              
académica muito elevada, que estavam insatisfeitos com o seu trabalho e a pedir por uma               
conexão mais profunda com Deus. Eles pediram para serem desenredados de uma vida             
motivada pelo intelecto, a qual estava no espectro oposto à vida simples de oração, gratidão e                
consciência da providência divina deste homem. 

 

 



 

Quão belo e relaxante era pensar naquele homem sorridente como sendo um símbolo de 
alguém que estava no seu caminho, em vez de alguém que estava a precisar fazer os seus 
estudos e formações.  

 



 

Capítulo Dezasseis 
 

Não Largues 
 
Outono 2005 
 
 “Portanto, aprende o hábito feliz de responder a toda a tentação de perceberes a ti mesmo 
como fraco e miserável com estas palavras: Eu sou como Deus me criou. O Filho de Deus 
nada pode sofrer. E eu sou Seu Filho.” T-31.VIII.5 
 
De saída para a Venezuela 
 

Ao deixar os nossos amorosos amigos na Colômbia fomos para a Venezuela, onde a              
Carolina e o seu grupo do Curso iriam receber-nos durante duas semanas. O Espírito              
guiou-me a voltar ao básico e repetir algumas lições do início do Livro de Exercícios.               
Quando acreditava que o mundo estava um caos à minha volta e as minhas emoções estavam                
em alta, as primeiras lições eram perfeitas para focar os meus pensamentos e aplicar os               
ensinamentos. Foi a mesma coisa a primeira vez que fiz as lições - descobri que               
independentemente do que estivesse a acontecer, a minha lição para o dia era a resposta               
perfeita para cada situação. 
 

O presidente da Venezuela estava a fazer simulações de jogos de guerra contra os              
Estados Unidos da América durante a nossa visita. Para mim foi o reflexo perfeito da               
volatilidade que estava a acontecer na minha própria mente! Outros professores do Curso             
tinham sido convidados para o país para ensinar durante os “jogos” mas tinham recusado pelo               
“elevado fator de risco”. Como sempre, o David foi onde o Espírito o guiou. Os seus                
encontros eram sempre de natureza milagrosa, quer fossem com pessoas a segurar em bebés              
ou pessoas a segurar metralhadoras. Esta viagem foi, claramente, parte de um plano maior de               
despertar para mim. Não havia qualquer dúvida sobre se devíamos ou não estar ali. 

 
Os nossos anfitriões colocaram os seus corações na promoção da nossa visita de forma a               

cobrir os gastos da nossa viagem e alcançar todo o tipo de grupos. A Carolina organizou                
entrevistas de rádio e televisão com o David para dar a saber às pessoas da região dos nossos                  
próximos encontros. Ela acreditava que todos queriam despertar e que todos deviam saber             
sobre a dádiva que estava no seu caminho! 

 
Eu participei em duas dessas entrevistas de rádio e vi como o Espírito podia falar sobre                

qualquer tópico. Os anfitriões dos programas sentiam-se ouvidos e apoiados pelas palavras do             
David e ficavam interessados tal como qualquer estudante sincero do Curso. No programa de              
desporto - no intervalo entre as leituras dos resultados do futebol - o David falou da                
importância do treino da mente, da colaboração de equipa e do poder e da glória de estar                 
completamente focado “em campo”. Ele foi ainda mais longe, ao ponto de introduzir a ideia               
das lesões desportivas estarem relacionadas com a culpa na mente. No programa “Looking             
for love”, ele falou sobre o relacionamento santo e de encontrar o amor divino dentro dos                
nossos próprios corações. O famoso apresentador venezuelano da rádio romance estava em            
total acordo de que isto era o que todos verdadeiramente desejam!  

 

 



 

Os Venezuelanos estavam tão entusiasmados em estar com o David como os            
Colombianos estiveram. O David, de boa vontade, adaptou-se ao horário de jantar da             
América do Sul, às 22 horas, e abraçou completamente as festas de café expresso às 23 horas,                 
ficando acordado até tarde para aproveitar ao máximo cada oportunidade de estarem juntos e              
responder a questões. 

 
Confiança e Liberdade 
 
“A única maneira de curar é ser curado. O milagre estende-se sem a tua ajuda, mas tu és                  
necessário para que ele possa ter início. Aceita o milagre da cura e ele irá adiante devido ao                  
que é.” T-27.V.1 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. No programa de TV de ontem fiquei feliz por descobrir que                
não estava nervosa. Mas o apresentador fez-me uma pergunta sobre guerra. Haveria uma             
resposta melhor? Como é que eu posso alinhar-me para permitir que tu fales através de mim                
mais claramente, para que eu não duvide mim? 
 
Espírito Santo: Foi perfeito. Tu não sabes que tipo de efeito a tua resposta teve nos outros e                  
posso assegurar-te que aquilo que foi dito foi perfeito. Confia na ordem divina. Quando              
duvidas, bloqueias a tua consciência de mim - mesmo duvidar depois de um acontecimento              
bloqueia a tua consciência. Cada momento é uma oportunidade para me pedires orientação.             
Confia que todas as coisas operam juntas para o bem. 
 
Kirsten: Hoje estou na lição 10 do Livro de Exercícios, “Os meus pensamentos não              
significam coisa alguma”. O que podes dizer-me mais sobre isto?  
 
Espírito Santo: Os teus pensamentos mostram-te um mundo. O que percebes vem dos teus              
pensamentos. Quando purificas a tua mente ao limpá-la de julgamentos verás um mundo             
perdoado, um mundo pacífico, um mundo gentil a nascer em cada momento. Estás a olhar               
para um mundo baseado nas tuas ideias pré-concebidas do passado. Fazes suposições e             
desenhas conclusões daquilo que vês baseadas no passado. Esvaziar a tua mente é libertar o               
mundo daquilo que tu pensas que ele é. Isto é liberdade. A liberdade vem do teu estado                 
mental. Perdoar é libertar-te do passado. O passado é, simplesmente, ideias na mente, todas              
elas a virem das tuas perceções. 
 
Kirsten: Como é que isto se encaixa com sentir como se estivesse a viver algo pela primeira                 
vez? 
 
Espírito Santo: Vamos olhar para o conceito “pela primeira vez”. O primeiro pensamento que              
envolveu a experiência da perceção foi no tempo. A eternidade não envolve tempo. O              
Espírito não tem experiências de perceção no tempo. O ego é a crença no tempo e no espaço.                  
Traz a tua consciência para o momento presente, o ponto mais próximo da eternidade ao qual                
podes vir enquanto acreditas no tempo e espaço, e cada experiência parecerá nova. 
 
Kirsten: Eu estou a pensar nas minhas experiências passadas de ensino, por exemplo, ensinar              
uma criança a ler. Este é um caso do ego a ensinar conceitos do ego a si mesmo? 
 

 



 

Espírito Santo: Cada momento é uma oportunidade para experimentar o amor, união e alegria              
presentes. Ensinar uma criança a ler é um pano de fundo para a união. Conceitos do ego                 
como ler e escrever podem ser usados pelo Espírito. O teu papel é relembrar quem és e quem                  
é o teu irmão na verdade. Pratica o perdão e vira-te para mim para orientação quando                
necessário. Não existe nada de novo sobre o mundo da forma. É um mundo de imagens que                 
pode ser usado para libertar a tua mente; é esse o seu propósito. Visto através desta perspetiva                 
cada momento é uma nova oportunidade. 
 
E se melhor for impossível? 
 

O nosso primeiro encontro em Mérida foi sobre o tópico do relacionamento santo. Havia              
umas duzentas pessoas presentes. Eu estava a começar a sentir-me nos limites. Estar no              
palco, em frente a uma audiência era demais para mim. Não havia onde o ego se esconder e,                  
certamente, não podia fingir estar curada ou entusiasmada quando essa não era a minha              
experiência genuína. 
 

Na noite seguinte tivemos um encontro para ver o filme, Melhor é Impossível. O David               
deu uma palestra para introduzir o filme. No final, eu juntei-me ao David no palco para uma                 
conversa pós-filme.  

 
No filme, a Helen Hunt tinha chorado pela sua vida e o seu relacionamento não serem                

uma escolha sua. Esta parte afetou-me profundamente mas só quando estava no palco é que               
senti completamente os seus efeitos. Senti-me desfeita com essa parte! E ali estava eu, nas               
luzes da ribalta, incapaz de me mexer ou emitir um som. 

 
Fomos comer com os nossos organizadores depois do encontro e senti-me           

completamente desconectada. Não conseguia responder a nenhuma questão sobre o quão           
esfomeados estávamos ou o que queríamos comer. Reparei no David a olhar-me com um              
olhar questionador. Senti-me separada dele e estava com medo de contar os meus             
pensamentos e sentimentos, os quais eu não compreendia. Interpretei que os pensamentos            
significavam que tudo estava errado e que afinal de contas a minha vida com ele não era o                  
meu caminho. Tinha medo de que o David confirmasse isto se eu o partilhasse com ele.                
Mantive isto para mim nessa noite. 

 
Congelada 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Eu senti-me péssima a noite passada, no palco – fria,               
trémula, agitada emocionalmente e bloqueada. Queria descer e sentar-me no fundo da sala             
mas senti-me paralisada. Mantive-me a pedir a tua ajuda mas tudo parecia tão desarticulado              
que não conseguia escutar a tua voz. O que podes dizer-me? 
 
Espírito Santo: O ego estava agitado. Olhar para trás, para uma cena com arrependimento ou               
medo, desejando que tivesse sido diferente, é perceber através das lentes do ego. Todas as               
coisas operam juntas para o bem. Lembra-te que não há exceções exceto no julgamento do               
ego. 
 
Kirsten: Eu estou a considerar as lições aprendidas com a experiência mas percebo agora que               
estou a percebê-las como lições para que da próxima vez eu não tenha que passar por essa                 

 



 

experiência outra vez. Mas isso continua a ser ego. As lições aprendidas já são passado, feito                
e acabado. Elas não têm nada a ver com um futuro imaginado. O que me podes dizer sobre                  
isto? 
 
Espírito Santo: Tu já caíste neste truque subtil do ego várias vezes. Tentar proteger o futuro,                
não importa o quão disfarçado possa parecer no sentido de ser útil, é o ego. Agora podes                 
escolher focar-te na culpa do passado ou num futuro hipotético, estando ambos em lugar              
nenhum exceto na tua imaginação, mantendo-te distraída do momento presente. Ou podes            
dar-me os teus medos e dúvidas. Lembra-te que existe apenas uma mente; não existe              
ninguém fora de ti a julgar-te. Estás a fazer tudo a ti mesma e podes deixar isso ir agora. 
 
Kirsten: Ok. Eu dou-te todos os meus pensamentos. Quero apenas paz e conhecer-me como              
perfeita. Quando aplico a minha lição, “Eu estou transtornada porque vejo um mundo sem              
significado” E-12, a tudo isto, fico espantada de como isto é a resposta perfeita. Fazer isto a                 
mim mesma é perturbador e faz o meu mundo inteiro ficar sem significado! Obrigada! 
 
Sê Gentil 
 

Embora estivesse a sentir-me grata pela clareza ainda tinha um medo residual, por isso              
partilhei a minha experiência da noite do filme com o David. Ele relembrou-me,             
amorosamente, do contexto do despertar. Eu estava a passar por uma desilusão, uma             
transformação profunda de consciência onde estes pensamentos e sentimentos eram          
completamente normais. Ele relembrou-me de que eu estava a responder a um chamamento             
muito profundo para despertar e de que eu ficasse totalmente à vontade para me afastar a                
qualquer momento para descansar. Eu senti-me muito melhor ao ouvir isto. 
 

Quando estou com medo, o meu modo padrão é ser “solidária e útil” em vez de ouvir                 
internamente. Em retrospetiva, era claro de que estava com medo de ir para o palco e agora                 
percebi que não precisava ter feito isso de todo. Na verdade, não havia nenhuma expectativa               
de mim. 

 
O David continuou a recordar-me de que isto era tudo para mim e de que eu era                 

completamente amada, não importava o que fazia ou não. Isto era muito difícil de aceitar;               
claramente, eu tinha que continuar a ser relembrada da verdade. Eu tinha que aprender a               
confiar na minha própria devoção, para além de ser “a melhor estudante do Curso” ou “a                
melhor companheira de viagem” que poderia ser. Claro, eu aparecia, e claro eu estava              
totalmente disponível e ao serviço onde podia, era verdadeiramente a minha alegria. Mas se a               
orientação era para dar um passo atrás e descansar eu tinha que aprender a honrar isso                
também. Forçar-me não resultava em milagres! 

 
Erros e o Desfazer 
 
“A saída do conflito entre dois sistemas de pensamento que se opõem está claramente em               
escolher um e abandonar o outro. Se tu te identificas com o teu sistema de pensamento e não                  
podes escapar disso e se aceitas dois sistemas de pensamento que estão em completo              
desacordo, é impossível ter a mente em paz. Se ensinas ambos, coisa que certamente farás na                
medida em que aceitas ambos, estás ensinando o conflito e aprendendo-o. No entanto,             

 



 

realmente queres paz, ou não terias apelado para a Voz pela paz para te ajudar. A Sua lição                  
não é insana, o conflito sim.” T-6.V.B.5 
 

Eu estava intensamente consciente dos dois sistemas de pensamento dentro da minha            
mente: o pensamento baseado no medo do ego e o pensamento baseado no amor do Espírito                
Santo. Quando não estava na minha mente certa o ego sentia que estava a ser esticado e                 
empurrado, simplesmente por estar perto do David - que era uma lembrança constante e              
intransigente da luz. 
 

A nossa viagem de sete meses foi tão preenchida que não houve espaço para o ego se                 
esconder. Quando a resistência era alta surgiam pensamentos do ego na minha mente: Eu não               
sou o David, o David encontrou o seu chamamento; ele é um orador místico. Mas eu não! Eu                  
não tenho nada de valor para dizer. Apanhar estes pensamentos ajudou-me a observar o              
truque do ego que vê diferenças e tipos de personalidade como identidades reais e depois usa                
a perceção de diferenças como uma defesa contra a entrega à unicidade. 

 
Vi vezes sem conta que o autoconceito ou “pequeno eu” nunca pode saber quais são os                

seus melhores interesses porque é este mesmo eu que está a ser desfeito. É feito de memórias,                 
sentimentos e comportamentos que defende e justifica como estando certos, como sendo            
“eu”! Graças a Deus lembrava-me sempre da citação de Jesus no Curso: “Preferes ter razão               
ou ser feliz?” T-29.VII.1, o que me ajudava a reconhecer que eu era infeliz e hipócrita.  

 
Como uma luz a descer na minha mente, lembrava-me que tinha uma escolha. Era a               

escolha de culpar o David pela forma como me sentia e insistir que algo estava errado. Esta                 
escolha resultava em fazer dele não confiável aos meus olhos e sem confiança não tinha nada                
- nem paz mental, nem amor, nem luz, nem propósito, nem alegria e nem David como o meu                  
companheiro poderoso.  

 
Outro Plano 
 

A Carolina, a nossa anfitriã na Venezuela, tinha uma abordagem experiencial na sua             
jornada com Um Curso Em Milagres. Ela combinava o seu amor pela música, dança              
improvisada e teatro com o seu estudo do Curso e inquérito interior. Era um processo de cura                 
íntimo com o Espírito que se desenvolveu no que ela chamou de IntroDanza - dança interior.                
Com o progredir dos anos as suas lições com o Espírito tornaram-se aulas onde ela ensinava                
grupos de estudantes. Participei em algumas das suas aulas e descobri que eram muito gentis               
para a minha mente. Amava música e movimento e abracei a experiência como um presente               
de boas vindas do Espírito. 
 

O meu ano na aldeia alpina de Wanaka foi parecido com a experiência da Carolina com                8

a IntroDanza - o desenvolvimento de uma escuta interior suave e espaçosa. Foi uma altura em                
que o meu coração estava a abrir-se e onde me estava a ser mostrado como “seguir a música”                  
e deixar o Espírito liderar o caminho. No entanto, desde que comecei a viajar com o David,                 
apesar de ele ser uma presença consistentemente amorosa, o meu caminho tinha sido sentido              
como íngreme e a um ritmo muito rápido. Como eu estava com alguém cuja mente estava                
desligada dos caminhos do mundo, eu estava constantemente a tornar-me consciente de onde             
é que o meu pensamento continuava colado ao ego.  

8 Situada no sul da Nova Zelândia. 
 



 

 
Eu estava a passar por um desmantelar profundo e o libertar do especialismo, e parte da                

minha mente estava a dizer, não, eu não quero abrir mão de mim. Não tinha a energia para                  
acompanhar a energia incansável do David. Nós éramos como salmões a nadar rio acima,              
onde havia muitos locais onde era preciso saltar em frente e para cima para continuar. O                
David pulava e saltava em alegria e eu estava a nadar o mais rápido que conseguia apenas                 
para o tentar acompanhar. 

 
Ao observar o contraste entre a disponibilidade incansável e a energia do David, e o meu                

limite da exaustão, a Carolina partilhou comigo uma parábola da sua infância. Um dia o seu                
primo de dez anos correu para a sua prima de quatro anos e pegou na sua mão com                  
entusiasmo. Ele começou a correr, dizendo, “Anda ver! Quero mostrar-te uma coisa!”. Ele             
estava tão entusiasmado que nem reparou que a sua pequena irmã tinha caído e estava a ser                 
arrastada através do cascalho. Os seus pequenos joelhos estavam a sangrar. A Carolina             
comparou o menino de dez anos ao David e a menina de quatro anos a mim, o que me                   
pareceu exato naquele momento. 

 
Havia alturas em que podia tê-la abraçado e ter-lhe dito, “Sim, é muito difícil!”. A vida                

dela parecia certamente mais fácil, o seu caminho mais gentil e vagaroso. Serem-me             
mostradas as lições do Curso através da música, movimento e dança, dentro do meu próprio               
quarto com velas a arder? Oh, isso era tão bem vindo! 

 
A Carolina convidou-me para me juntar a ela numa parceria para abrirmos uma escola de               

IntroDanza na Venezuela. Senti como uma oportunidade para ser professora em vez de             
estudante. Com o David eu era sempre a estudante porque era aquela a passar por intensas                
mudanças e a ser mostrado o que estava em necessidade de correção, enquanto ele estava               
sempre feliz. 

 
Ao longo dos últimos meses vários amigos tinham dito, “Tu és tal como o David.” e “Tu                 

és uma versão feminina do David.” Claro, a presença do Espírito que brilha através do David                
era a mesma que brilha através de mim mas apenas eu sabia quão ativo era o ego na minha                   
mente em outras alturas. 

 
Havia ainda tanto para desfazer! Tinha crenças sobre quem eu era, como ser saudável e               

como ser uma boa amiga, companheira, ouvinte e amante. E que melhor forma do que me                
acompanhar de alguém que não se deixava impressionar ou afetar por nada disso? Eu não               
estava nem perto de ser como o David em termos da consistência do estado de paz mental e                  
foi preciso uma disponibilidade constante para ser honesta e humilde, de forma a estar aberta               
ao que eu precisava. 

 
Sabia que era suposto eu estar com o David quando era muito honesta comigo. Estava no                

meio de um processo profundo de desfazer que queria continuar. Sentia-me como uma lagarta              
na crisálida - pendurada de pernas para o ar no parque, a passar por uma metamorfose da qual                  
não tinha controlo. Tudo o que podia fazer era permitir o processo e confiar que a                
determinada altura eu iria emergir na luz do sol, leve e livre. 

 
O David e eu falámos sobre o convite da Cristina para ficar e abrir uma escola com ela.                  

Como sempre, o David tinha a mente aberta e era muito recetivo a novas ideias. Ao explorar                 

 



 

as possibilidades juntos ele disse que eu não tinha que sair para mergulhar em algo novo.                
Sugeriu que eu convidasse a Carolina para a América, onde podia viajar com ela e organizar                
eventos de IntroDanza. Esta era a solução perfeita. 

 
Integridade 
 

Eu fiquei em Mérida para descansar e continuar alguns projetos na internet enquanto o              
David foi para outra cidade para oferecer encontros. O tema da integridade tinha sido              
levantado nos encontros das últimas duas semanas, pelo que eu perguntei ao Espírito sobre              
isso. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Eu sinto resistência para me dedicar às minhas tarefas na               
internet. Fala-me deste sentimento de não querer começar. 
 
Espírito Santo: O que importa é o estado da tua mente. Quando a integridade está em                
questão, o teu mundo todo está em questão. A mais pequena dúvida na tua mente é culpa, e a                   
culpa bloqueia a tua consciência de mim. É por isso que a integridade é tão importante. Não                 
por razões de concluir tarefas mas para a cura da tua mente. Empreendeste um processo de                
treino da mente que te está a trazer para um estado mental consistentemente pacífico. De cada                
vez que convidas a dúvida pela tua falta de integridade, estás a bloquear o processo. 
 
[Meditei sobre isto por um bocado e lembrei-me de conversas recentes onde coloquei a               

possibilidade do meu caminho poder parecer diferente do que é agora. O David não estava               
presente durante essas conversas e mesmo antes do David sair para o seu fim-de-semana fora               
eu senti-me um pouco confusa e distante dele. 
 
Kirsten: O que mais me podes dizer sobre integridade? 
 
Espírito Santo: Integridade é honestidade. Dizeres o que queres dizer e quereres realmente             
dizer aquilo que dizes é ter integridade contigo e por isso com toda a gente. Falta de                 
integridade é desonestidade. Eu irei sempre guiar-te para fazer o que é mais útil para todos os                 
envolvidos. Recusares, esqueceres ou rejeitares a minha orientação é claramente falta de            
integridade. 
 
Que orientação estás a seguir quando não estás a seguir a minha? Quando alinhas a tua mente                 
comigo, devotas a tua mente a Deus, ao amor, à cura e à paz. Sempre que experimentas                 
dúvida é por causa da tua própria falta de integridade. É assim, bem simples. O remédio é                 
também muito simples. Para e pergunta-me o que eu gostaria que fizesses. Pergunta a ti               
mesma se tens sido honesta quanto à tua motivação. O teu desejo é uno ou está dividido?  
 
Quando estás alinhada comigo os teus pensamentos vêm de mim. As tuas ações são então               
guiadas pelo nosso pensamento - e a motivação é pura. Quando a motivação é de Deus tu                 
sentes-te segura, com certeza, e capaz de observar o guião a ser representado. Quando a tua                
motivação vem de um desejo dividido há um senso de responsabilidade pessoal, urgência e              
stress, e estes sentimentos são frequentemente empurrados para fora da consciência. Sempre            
que sentes o mais leve sentimento de secretismo podes ter a certeza de que o ego está                 
envolvido. Vira-te para mim. Reconhece que o teu desejo está dividido e pergunta-te se a tua                
motivação é de Deus.  

 



 

 
Kirsten: Obrigada Espírito Santo. 
 
Só o Amor É Real 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. O que me podes dizer sobre a minha Lição de hoje do                 
Livro de Exercícios, “Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus             
pensamentos”. L-19 
 
Espírito Santo: Todas as mentes estão unidas. 
 
Kirsten: Como é que elas parecem estar a pensar de maneira diferente? 
 
Espírito Santo: Todos os pensamentos são ou verdadeiros ou falsos. Os pensamentos ou vêm              
de mim, e são de Deus, ou são sobre o nada, e são de medo. Quando a mente largar o ego                     
todos os pensamentos serão como um só. Todo o entendimento ir-se-á irradiar e fluir através               
da mente. Todos os pensamentos serão amorosos. As mentes adormecidas, a acreditarem ser             
mentes individuais e separadas que pensam os seus próprios pensamentos, parecem estar a             
pensar à parte de Deus. Quando tu acreditas ser uma mente privada, acreditas que todos               
pensam de maneira diferente. É isto que projetas e é isto que percebes. 
Kirsten: Então e em relação a Jesus? O que é que ele percebia? 
 
Espírito Santo: Ele ressuscitou a sua mente. Ele largou a crença no ego que é a crença de que                   
tu podes estar separado e pensar à parte de Deus. Os seus olhos ainda percebiam corpos                
diferentes e ele ouvia palavras serem ditas por aqueles que acreditavam ser separados de              
Deus mas ele sabia que o falso era falso. Ele foi capaz de curar porque ele sabia que apenas o                    
amor é real, nada mais. Com este conhecimento, o amor, a força e o poder de Deus                 
irradiavam através do canal aberto da mente, curando e abençoando, simplesmente por ser             
Ele mesmo. Toda a dúvida, medo e morte desaparecem quando a luz chega. 
 
Kirsten: Isso parece tão simples. 
 
Espírito Santo: E é! 
 
Kirsten: Só o amor é real. Eu vou lembrar-me deste pensamento hoje e sempre. 
  

 



 

Capítulo Dezassete 
 

Aprisionamento versus Liberdade 
 
Outono 2005 
 
“O Espírito Santo ensina-te a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo que dizer que Ele                   

te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer essa distinção sem Ele porque                
tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade.“ T-8.II.5 
 
“Ainda depositas uma fé excessiva no corpo como uma fonte de força. Que planos fazes que                 

não envolvam o seu conforto, a sua proteção ou o seu divertimento de alguma forma?”               
T-18.VII.1 
 
“Um relacionamento santo é um meio de ganhar tempo. Um instante passado junto com o                

teu irmão restaura o universo para ambos. Vós estais preparados. Agora só precisam de              
lembrar-vos de que não precisais de fazer nada. Seria muito mais proveitoso agora apenas vos               
concentrardes nisso do que considerar o que deveríeis fazer.” T-18.VII.5  
 
Mantém a Tua Mão na Minha 
 

Eu e o David estávamos a preparar-nos para deixar a Venezuela e ir para a Flórida                
para um período de descanso antes de apanhar o voo para a Nova Zelândia. Eu tinha                
contactado amigos na Ilha do Norte que estavam contentes em organizar encontros connosco.             
Parte da nossa missão na Nova Zelândia era apanhar o voo para Wanaka, na Ilha do Sul, para                  
ir buscar o meu carro e o resto dos meus pertences.  
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Eu reservei bilhetes para nós apanharmos o voo para a Ilha                
do Sul. Imediatamente a seguir a ter enviado uma sugestão do itinerário para os              
organizadores, tive dúvidas em relação a tudo. Tive um forte impulso para cancelar esta              
viagem e os encontros. Ajuda-me! 
 
Espírito Santo: Quando a tua motivação envolve cobrir custos, tais como bilhetes de avião, tu               
colocas-te sobre pressão para o realizar. A jornada espiritual é sobre curar a tua própria               
mente, nada mais. Lembra-te da tua única meta. Entrega os teus medos e dúvidas a mim.                
Confia que os planos te serão dados como foram esta manhã. Lembra-te que a tua única                
responsabilidade é aceitar a cura para ti mesma. O David está unido a ti - amando-te,                
apoiando-te, segurando a tua mão sempre que precisas de ajuda. És tu quem retira a mão e                 
depois se sente sozinha. 
 
Mantém a tua mão na do David assim como a sua está na minha. Lembra-te da tua promessa                  
de cumprir a vontade de Deus, não a tua própria. Confia em que irás receber cada um dos                  
passos perfeitos no plano do teu despertar, um momento de cada vez. Deixa os medos e as                 
dúvidas virem à superfície para serem libertados e lembra-te que é a minha mão que seguras.  
 
Kirsten: Eu não quero fazer encontros por agora. Porque é que os organizei na Nova               
Zelândia? Será que estou a preparar-me para falhar? Eu sinto-me confusa. 

 



 

 
Espírito Santo: Tu não tens de organizar encontros por agora. Eu organizei os encontros na               
Nova Zelândia. Eles fazem parte do plano. Aqueles que querem a cura vão dar um passo à                 
frente e os encontros vão acontecer de forma perfeita. Tu não és responsável. É apenas o                
julgamento do ego que faz as coisas parecerem difíceis. Retorna à paz agora. Tudo é perfeito.                
Tu és amada. 
 
O Que É que Eu Realmente Quero? 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Podes falar-me sobre o melhor uso do tempo, sobre viver               
uma vida devocional e sobre propósito? Também tenho perguntas sobre seguir o meu coração              
e sentir-me livre. Julgo-me quando eu não estou focada. Quero relaxar e desfrutar a vida sem                
culpa. 
 
Espírito Santo: Sim. É importante estar claro quanto ao melhor uso do tempo. Não há               
nenhuma diferença entre estas três frases; melhor uso do tempo, vida devocional e propósito;              
todas elas significam o mesmo. Elas são frases úteis para o observar da mente e manter a tua                  
mente alinhada com a minha. Devotar a tua vida ao propósito mais elevado que existe - curar                 
a tua mente e despertar para a lembrança de Deus - é uma decisão que fazes e à qual aplicas a                     
tua mente em cada momento. 
 
As tuas ações são a demonstração da tua decisão. Nunca é o contrário. É por isso eu te tenho                   
dito que o Curso é altamente individualizado; não tem de parecer de uma determinada forma.               
Eu irei sempre dirigir o teu uso do tempo de uma forma que te una aos teus irmãos e a Deus.                     
Isto toma muitas formas, incluindo meditação, oração e comunicação. 
 
O uso do tempo pelo ego envolve o evitar algo, a gratificação imediata e o reforçar da                 
separação através do “fazer à minha maneira”. Tu és sábia em relação a estes truques e                
devotada a não agir quando estás em dúvida quanto a qual voz estás a escutar. Sentires-te                
livre e seguires o teu coração são ambos estados da mente e são idênticos na sua expressão.                 
Seguir o teu coração é seguir a minha orientação. Eu sou o teu coração no sentido de que o                   
teu mais profundo desejo é lembrar-te de Deus e Eu sou a tua comunicação com Deus. Eu sou                  
o teu guia para o amor.  
 
A ideia do ego de liberdade é ter muitas escolhas e a sua versão de “seguires o teu coração” é                    
tentar escolher a melhor ilusão entre muitas. Tu sabes, pela forma como te sentes, quando               
estás a escolher entre imagens. Há um sentimento de “espero estar a fazer a escolha certa;                
espero não estar a cometer um erro”. Quando escutas o ego, seguires o teu coração é provável                 
que envolva o ires sozinha. A separação é sempre um factor nos planos do ego. 
 
Kirsten: Isto é tão útil. Neste momento o ego continua a vir com tantas opções para o futuro.                  
Imediatamente, eu sinto o jogo do “escolhe a tua imagem preferida” que não posso jogar. Eu                
sei que é um jogo. Já alinhei na ideia do manifestar; criei a minha vida da maneira que eu                   
queria que fosse tantas vezes e agora só quero escutar-te. Mas parte da minha mente ainda                
quer experimentar coisas nesta vida. Isto parece confuso porque estas coisas são orientadas             
para o futuro. Eu ainda posso mover-me numa direção que eu sinto que seria uma bela                
experiência? Isto ainda é tentar manipular o guião? 
 

 



 

Espírito Santo: O guião já está escrito. Em certas alturas da tua vida tu acreditaste que estavas                 
no controlo e a dirigir o filme. Isto era um estado mental. Tu podes sentir-te dessa forma                 
agora se assim escolheres. Tu tens controlo sobre o teu estado mental, sobre como percebes o                
mundo e sobre se escutas e segues a minha orientação ou não. 
 
À medida que continuas a confiar, a abrir-te e a relaxar, a mergulhar na tua mente e a ser o                    
observador, vais observar o mesmo guião a desenrolar-se a partir de um lugar de paz. Em vez                 
de sentires que és tu que estás a dirigir o filme, e portanto, responsável pela forma como ele                  
se desenrola, tu podes desfrutar observar a partir de um lugar de segurança, confiando que               
todas as coisas operam juntas para o bem e deixar que todas as coisas sejam exatamente como                 
são.  
 
Confia. Os planos ser-te-ão dados. Ser-te-á dito o que fazer, onde ir, com quem falar, que                
bilhetes comprar, que planos mudar. Todas as coisas operam juntas para o bem. Não há               
exceções. Eu estou contigo. Confia. 
 
Kirsten: Às vezes pergunto-me se estou a seguir o meu coração. Quando o David me               
pergunta “O que é que queres?”, eu não consigo responder com nada na forma. Não consigo                
responder com um lugar ou uma imagem. Tenho sentimentos intuitivos sobre possibilidades            
futuras mas elas não estão aqui agora exceto na minha mente enquanto ideias. Há alguma               
diferença entre ideias que estão na minha mente e o que parece estar a acontecer na forma?                 
São todos eles igualmente irreais? 
 
Espírito Santo: Sim. São tudo imagens. Todas são possibilidades. No entanto, elas podem             
funcionar como apoios úteis para te guiarem para casa. O Amor de Deus pode brilhar através                
de todas elas. Sentimentos intuitivos de paz, amor e alegria vêm de mim. Relaxa. Quando               
chegar o momento para o próximo passo no plano para ti ele ser-te-á dado. Não há                
necessidade de esforço da tua parte. Não há necessidade de tentares trabalhar o guião, de               
planeares o futuro, de te preocupares com absolutamente nada. Confia em mim. 
 
Virar Para o Lado Certo 
 

Eu e o David tínhamos bilhetes de ida e volta para a Nova Zelândia mas comecei a                 
considerar não regressar aos Estados Unidos com ele em Março. Os últimos meses tinham              
sido intensos e a ideia de ter como base o Centro de Cura Um Curso em Milagres com a                   
Jackie na Nova Zelândia pareceu-me uma opção com um ritmo mais lento. Descobri que              
podia pedir reembolso de parte do valor da tarifa aérea se escolhesse ficar na Nova Zelândia e                 
comecei a contemplar seriamente isto como uma possibilidade. 
 

No entanto, em vez de isto acalmar a minha mente, o facto de poder mudar o meu bilhete                  
começou a atormentar-me. Senti-me pressionada em saber o futuro para que não            
desperdiçasse dinheiro.  

 
Nós tínhamos planeado um período de descanso de dez dias na casa da nossa querida               

amiga Frannie, na Flórida, antes da longa viagem para a Nova Zelândia. Eu estava a               
experimentar muita dúvida e confusão em relação à minha direção e ao meu propósito e               
exatamente nesse momento o David recebeu um convite para visitar amigos na Europa.             

 



 

Gentilmente convidou-me para ir com ele mas eu não estava em condições de partir para               
outra grande viagem. 

 
Eu estava ansiosa para ter o meu próprio quarto numa casa tranquila, num bairro              

tranquilo. A Frannie estava reformada e estava encantada por me receber lá, para descansar.              
Ela apreciava o Curso profundamente e o trabalho que estávamos a fazer e adorou ter a                
oportunidade de providenciar um paraíso de paz para mim e para o David no meio das nossas                 
viagens. 

 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Fala-me das duas últimas frases da Lição 20 do Livro de                
Exercícios “Eu estou determinada a ver. Aquilo que desejas tu verás. Tal é a lei de causa e                  
efeito assim como opera no mundo.” L-20.5 
 
Espírito Santo: O que desejas tu verás. Isto é o oposto da forma de pensar do mundo. O que                   
tu vês vem na verdade do que tu pensas. O que pensas vem do teu desejo. Deseja Deus, paz e                    
milagres e a tua visão estará alinhada com a minha. Esta lição é um passo para te ajudar a                   
tomar consciência de que tu não vês com a visão de Cristo e que queres ver diferente. Isso                  
permite que a tua mente seja “virada” para o lado certo. 
 
Kirsten: Isso é mesmo verdade? Que eu vejo o que eu desejo, que tudo o que vejo vem dos                   
meus pensamentos? Experimento isso muitas vezes mas não sempre. Parece que o ecrã do              
mundo está lá. Eu escolho vê-lo e escrever a minha interpretação sobre ele. É como ir a uma                  
nova cidade - Mérida, na Venezuela, por exemplo - e ver as montanhas e a envolvente. Eu                 
acredito que tudo isso estava lá antes de eu ter chegado.  
 
Espírito Santo: Cada momento é novo quando te focas no momento presente. Tal como              
expliquei antes, Jesus ouvia e via diferenças mas ele colocava-as a todas na mesma categoria               
- falso. 
 
A mente adormecida projeta pensamentos como imagens no ecrã e esquece imediatamente            
que o fez de modo a que depois experimente os efeitos da projeção como sendo reais.                
Quando tu acreditas ser um corpo ou uma figura no ecrã, isso parece real. Toda a miríade de                  
conceitos parece real; memórias de experiências passadas parecem reais; interpretações          
baseadas em experiências passadas parecem reais. A partir deste estado separado de pensar a              
mente acredita que está no mundo e separada de Deus. 
 
Kirsten: É tão claro. O que mais posso fazer para continuar a lembrar a verdade? Quando                
usamos a palavra ecrã eu penso num ecrã bidimensional, como uma televisão. Mas ao olhar               
para cima e ver um teto, por exemplo, faz com que isto tudo pareça tão real. É difícil de                   
imaginar que isto é um ecrã.  
 
Espírito Santo: Não há nenhuma necessidade de tentar compreender as ilusões. Tu não podes              
resolver uma situação impossível, especialmente enquanto ainda acreditas nela. Continua a           
pedir a minha orientação e continua a seguir a minha orientação, inclusivé sobre como usar e                
aplicar o Curso todos os dias. 
 
Medo da Perda 
 

 



 

Eu senti o medo surgir e então eu fui falar com o David sobre como me sentia. Agora                  
que ele ia para a Europa sem mim eu estava com medo de estar a tomar decisões que                  
resultassem em separação. O medo era profundo. Embora tivesse tido muitos pensamentos de             
querer escapar para o passado - voltar para a Nova Zelândia - não agi sobre eles. Voltei                 
sempre a minha atenção para o perdão. Mas assim que iniciei a ideia de não regressar aos                 
Estados Unidos com o David em Março ele foi convidado para viajar para a Europa sem                
mim.  

 
O David disse-me que o pecado é a crença em que fizeste algo de errado e a culpa é a                    

emoção que surge do pecado. Todo o medo é medo de uma punição. O pensamento “a culpa                 
não é minha” é uma defesa contra a punição temida. Ele disse que só existem duas emoções -                  
amor ou medo - e que todas as emoções que não são amorosas, são derivadas do medo. Elas                  
parecem diferentes mas realmente não são. 

O David saiu do quarto, o que me deixou a sentir-me dispersa, com a minha mente num                 
tumulto. Meditei por algum tempo focando-me em deixar tudo isso ir e tentar lembrar-me que               
não precisava de nada de ninguém. A origem da minha preocupação era um senso de               
necessidade. Tentei lembrar a mim mesma que eu tinha tudo o que precisava neste momento. 

 
Quando o David voltou ao quarto partilhei a minha compreensão de que o meu medo               

vinha de uma crença na falta. Ele disse “O que quer que seja que percebas numa situação                 
como estando a faltar é o que tu falhaste em dar”. De alguma forma isto ajudou-me a reverter                  
a direção do meu pensamento e finalmente a paz regressou. Aconteceu que a minha lição para                
o dia revelou-se ser a Lição 21 do Livro de Exercícios “Eu estou determinado a ver as coisas                  
de maneira diferente”. Muito útil! 

 
Objetivos Pessoais São Objetivos do Ego 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Estive a ler a Lição 25 do Livro de Exercícios, “Eu não sei                  
para que serve coisa alguma”. Sinto que sei a diferença entre objetivos pessoais, ou do ego, e                 
os teus objetivos. Os teus objetivos envolvem união e cura da mente. Eles são comunicações               
de amor e bênção. Posso sentir a compreensão do propósito real de cada vez que aplico a                 
lição a coisas, pensamentos e situações; por exemplo, “Eu não sei para que serve este               
computador.”.  
 
Espírito Santo: Maravilha. 
 
Kirsten: Esta lição parece-me um bom lembrete para olhar para o propósito que dou às               
minhas ações. 
 
Espírito Santo: A frase: “Eu não sei para que serve coisa alguma.” irá manter-te num estado                
de humildade. Humildade é um estado no qual estás aberta a receber. A “mente sabe tudo” é a                  
arrogância do ego nos píncaros. O meu papel é guiar-te para casa, à lembrança de Deus, que é                  
um processo de libertar o mundo daquilo para o qual tu o fizeste. Agarrar crenças de                
“conhecimento” de algum tipo sobre este mundo é agarrar uma mentira. O mundo é falso.               
Conhecimento real não tem nada a ver com este mundo; está para além deste mundo. 
 
Kirsten: Então o que significa quando eu digo eu sei a diferença entre o propósito do ego e o                   
teu propósito? 

 



 

 
Espírito Santo: Isso é discernimento. Estás a usar a palavra “sei” como um verbo, um passo                
útil na direção do conhecimento. Poderias dizer também, “Eu posso dizer a diferença entre o               
propósito do ego e o propósito santo.”. No que respeita à mente, estás a desaprender; estás a                 
treinar a tua mente para libertar crenças do ego. Este processo não envolve adquirir              
conhecimento. Quando eu uso o termo “conhecimento”, estou a referir-me à experiência no             
senso mais verdadeiro da palavra. Deus apenas pode ser conhecido. Deus não pode ser              
aprendido. O caminho para Deus é um, de perdão, de humildade, de aceitação da verdade               
sobre o teu Ser. É uma rendição, uma entrega. O Reino de Deus é dentro. 
 
Tomar Decisões Sem Culpa 
 

Eu pedi ao Espírito por orientação específica sobre se devia ficar na Nova Zelândia              
depois de Março ou se devia regressar aos Estados Unidos com o David. No dia seguinte a                 
Frannie convidou-me a ir com ela a uma vidente. Assim que nos encontrámos, a vidente               
ofereceu-me uma leitura. 

Ela disse-me muito claramente que eu tinha projetos para prosseguir na Nova Zelândia e              
que eu e o David teríamos mais do que uma morada base. Ela sentiu que eu ia ficar a morar                    
na Nova Zelândia durante o próximo ano e o David continuaria a aceitar convites para viajar.                
Disse-me que eu e o David éramos almas gémeas e os melhores amigos, e que               
compartilhávamos um propósito forte.  

 
Eu assumi este encontro como uma confirmação de que era para eu ficar na Nova               

Zelândia em vez de regressar aos Estados Unidos com o David. Inicialmente a decisão veio               
com uma sensação de paz mas não tardou muito para surgirem medos e dúvidas. 

 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Eu senti um enorme alívio depois da leitura da vidente               
ontem mas agora sinto como se tivesse tomado uma decisão errada. Porque é que me sinto                
tão ansiosa e pessoalmente responsável? 
 
Espírito Santo: Culpa. A culpa está na mente e tu estás a projetar a culpa no ecrã e depois a                    
tomar decisões de modo a evitá-la. Daí a confusão. 
 
Kirsten: Sim. E depois eu tenho medo de ter tomado uma decisão errada ao basear-me no                
tentar evitar tomar uma decisão errada. E então eu quero revertê-la. Isto é insanidade. É tudo                
por eu querer evitar a culpa. Há alguma coisa que eu deva fazer? 
 
Imediatamente, a secção do Curso “Eu não preciso de fazer nada” veio-me à mente e relaxei.                
“Um relacionamento santo é um meio de ganhar tempo. Um instante passado junto com o teu                
irmão restaura o universo para ambos. Vós estais preparados. Agora só precisam lembrar-vos             
de que não precisais fazer nada. Seria muito mais proveitoso agora apenas vos concentrardes              
nisso do que considerar o que deveríeis fazer.” T-18.VII.5 
 
Porque é que as minhas decisões me parecem algo tão grande? Como se eu estivesse a mudar                 
o rumo do meu destino? 
 
Espírito Santo: As decisões parecem algo muito grande quando envolvem as emoções            
intensas de separação, culpa e medo. A primeira decisão aparente tomada “sozinha” foi a              

 



 

experiência de separação de Deus. Qualquer decisão que reflete esta ideia, não importa o              
quão subtil seja, relembra o ego daquilo que ele pensa que fez. Ele então quer evitar esse                 
sentimento. 
 
Tu perguntaste, “Devo fazer alguma coisa?”. Sim. Entrega-me os teus medos, dúvidas e os              
teus pensamentos de culpa. Escuta a minha orientação e confia que todas as coisas operam               
para o bem. O ego quer agir para mudar as coisas no ecrã. Mas quando a causa do problema é                    
a culpa, como é que andar a tentar reparar a forma resolve isso? O problema está ao nível da                   
mente. Liberta a culpa e vais descobrir que não há nenhum problema para resolver. 
 
[Choro em gratidão e alívio. Observo todos os pensamentos na minha mente, libertando-os              

para o Espírito Santo.] 
 
Espírito Santo: O que é que tu queres? 
 
Kirsten: Um sítio como a casa onde eu estava hospedada na Nova Zelândia, com uma               
comunidade de apoio. Uma casa base com muito espaço para meditar, para ter reuniões do               
Curso, fazer Inner Dance (Dança Interior), ver filmes e organizar encontros. Eu quero estar              
em constante comunicação contigo. 
Espírito Santo: Eu estou sempre contigo. 
 
Kirsten: Às vezes não te consigo ouvir. 
 
Espírito Santo: Estás a ouvir a minha Voz agora? 
 
Kirsten: Sim. Há alguma coisa específica que eu possa lêr se me encontrar nesse estado de                
confusão novamente? 
 
Espírito Santo: “Eu, que sou anfitrião de Deus, sou digno Dele. Ele, Que estabeleceu em mim                
a Sua morada, criou-a como Ele queria que fosse. Não é preciso que eu a apronte para Ele,                  
mas apenas que eu não interfira no Seu plano para me restituir a minha própria consciência de                 
estar pronto, que é eterna. Eu nada tenho que adicionar ao plano de Deus. Mas para o receber,                  
tenho que estar disposto a não o substituir pelo meu.” T-18.IV.5 
 
A Justiça do Céu 
 

Quando o David regressou da Europa eu fui buscá-lo ao aeroporto de Miami. Parámos              
no caminho de regresso a casa da Frannie para falar sobre tudo o que se estava a passar                  
comigo. Partilhei todos os meus pensamentos e sentimentos sobre a Nova Zelândia, assim             
como o que a vidente me tinha dito. 
 

Tivemos uma conversa profunda sobre como a ansiedade e a dúvida vinham do vacilar              
no compromisso com o propósito e disponibilizei-me, uma vez mais, para libertar as minhas              
ideias sobre o futuro. Só queria ser guiada pelo Espírito. 

 
Quando o David acordou, na manhã seguinte, disse-me que tinha tido uma epifania sobre              

a Nova Zelândia e que eu ficar lá era parte do Plano do Espírito. Era um sinal claro para mim                    
de que nada tinha corrido mal. Senti-me tão feliz! 

 



 

 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Sinto-me maravilhosa. Depois de contar tudo ao David sei              
que tudo está a correr de acordo com o plano. O David vai regressar aos Estados Unidos em                  
Março e eu vou ficar na Nova Zelândia. Ele pode voltar no próximo Verão; de qualquer das                 
formas não ficaremos separados muito tempo. Não existe separação. Estamos unidos no            
propósito. [Chorei lágrimas de alívio e gratidão.] Estou tão aliviada. Amo tanto o David e não                
quero separar-me dele nunca. Tens alguma coisa a dizer-me sobre isto? 
 
Espírito Santo: A confiança levou-te adiante. Partilhaste todos os teus pensamentos e            
sentimentos com a disponibilidade para escutar e seguir, qualquer que fosse o plano na forma.               
E com esta disponibilidade vem o Céu. Tudo o que o teu pai quer para ti é a tua felicidade.                    
[Eu chorei mais lágrimas de alívio, gratidão e felicidade.] Doce criança, não duvides do amor               
do teu Pai. 
 
Claro que te será dado o desejo do teu coração. Mas quando tu não conheces o desejo do teu                   
coração como é que te pode ser dado? Poderias reconhecer o teu bem maior quando um véu                 
de medo o encobre da tua consciência? Não tenhas medo de expressar o desejo do teu                
coração. Mesmo que seja dito em termos da forma isso é apenas um símbolo do teu desejo de                  
viver uma vida de amor e felicidade a estender o Amor do teu Pai aos teus irmãos. A tua                   
inspiração irá inspirar outros. A tua paixão irá acender a paixão em outros. Brilha a tua luz,                 
minha criança e deixa-a ser vista por todos. Tu tens uma linda dádiva para partilhar. Não                
tenhas medo de a erguer e oferecer a todos os que se queiram unir a ti. 
 

Eu fui guiada a ler, “A Justiça do Céu” e ri bem alto ao perceber o quão perfeita esta                   
secção era no que dizia respeito à minha experiência das últimas vinte e quatro horas. Nela,                
Jesus diz, “O que pode ser além de arrogância pensar que os teus pequenos erros não podem                 
ser desfeitos pela justiça do Céu?” T-25.IX.1 
  

 



 

Capítulo Dezoito 
 

Dois Mundos Colidem 
 
Inverno 2005 

 
Quando estás alinhada Comigo, os teus pensamentos vêm de Mim. 

As tuas ações são então guiadas pelos Nossos pensamentos, e a motivação é pura. 
Quando a Nossa motivação é de Deus, tu sentes-te segura, certa, 

e capaz de observar o guião que é encenado. 
 

Não duvides do teu irmão, ele é o Filho de Deus. 
Escuta, busca e confia na Minha voz nele. 

Ama, aceita e aprecia o teu irmão 
para conhecer o teu Ser como completo. 

 
Tu e o teu irmão são Um. 

 
Deixar ir o Específico? 
 

O Inverno tinha chegado aos Estados Unidos e o David estava encantado por nós irmos               
para outro Verão no Pacífico Sul. Ele adorava a ideia de viajar leve e mudar-se com as                 
estações. Despedimo-nos da Frannie, na Flórida, e apanhámos o nosso primeiro voo de longo              
curso em direção à Nova Zelândia. A nossa primeira paragem foi no lounge do aeroporto de                
Chicago. O ego estava agitado dentro de mim e parecia intensificar-se com cada passo que               
dávamos em direção ao meu “país de origem”. Senti como se existisse uma divisão a crescer                
entre mim e o David. Usei tudo o que tinha para continuar a voltar-me para ele e acolhê-lo na                   
Presença do Amor e não como a causa do meu conflito interno e stress. Estava a enfrentar o                  
problema central de tentar manter “dois mundos”. Senti-me atormentada. 
 

Uma vez que não conseguia reconciliar os dois mundos isso fez-me querer afastar ou o               
David, ou todas as pessoas na Nova Zelândia. Tentar juntar os dois mundos - isto é, ter o                  
David a conhecer toda a gente do meu passado - era como combinar óleo e água. Sabia que                  
eles não se misturariam e iria ficar encurralada no meio, tendo de escolher, e a ter que                 
sacrificar o estar com ele ou estar com os outros. Por mais que tentasse resolver isto na minha                  
mente, não conseguia achar um ponto de encontro. Senti-me muito stressada. 

 
Estes pensamentos surgiram com tanta intensidade e tão rapidamente que mal conseguia            

apanhá-los. Não queria admiti-los ou dizê-los em voz alta porque eles surgiram com culpa e               
um sentimento de deslealdade. Mas se não os expunha ao David dava comigo a culpá-lo por                
me fazer sentir desta forma.  

 
Partilhei estes pensamentos e medos com o David e, como sempre, ele foi um anjo de                

apoio, dando-me um contexto claro e completo daquilo que eu estava a enfrentar. Mas os               
pensamentos e medos continuaram a surgir uma e outra vez. Eu podia dizer que no fundo                
ainda não devia ter tomado a decisão completa de deixar isto tudo ir. Virei-me para o Espírito                 
Santo em oração. 

 



 

 
Kirsten: Espírito Santo, tenho pensamentos repetitivos de preocupação em relação a ir para a              
Nova Zelândia e ficar lá durante o próximo ano. Quando sou só eu e o David, posso trazer os                   
meus pensamentos de dúvida a ti para cura. Tenho medo de estar na Nova Zelândia, onde                
existem pessoas que me conhecem bem e talvez percebam que tenho dúvidas sobre o David e                
este caminho. Isto já é intenso o suficiente sem ter testemunhas das minhas dúvidas. 
 
É suposto eu mostrar o caminho, ser uma demonstração. Quero que as pessoas saibam que o                
David é de confiança. Mas neste momento sinto-me uma completa farsa em relação a tudo. E                
se alguém me pergunta se tenho um casamento feliz com o David? Não posso afirmar que                
tenho um casamento feliz! Como é que posso responder? Não tenho que esclarecer ou              
explicar-me na Casa da Paz ou com companheiros do Curso mas a minha mente está a dar em                  
maluca com o sentimento de que tenho que provar alguma coisa àqueles do meu passado.               
Neste momento só quero esconder-me. Oh meu Deus, isto já é tão intenso. 
 
Espírito Santo: O que é que tu queres? 
 
Kirsten: Paz. Sentir-me em propósito. Não ter medo. 
 
Espírito Santo: Neste momento, existe algo a temer? 
 
Kirsten: Não, nada. Posso rir-me do medo agora; posso ver que os meus pensamentos são               
todos projeções futuras. Mas sinto-me pressionada pelo sentimento de que podia fazer algo             
errado agora que irá afetar o futuro. 
 
Espírito Santo: Então e se soubesses que não podias estragar nada, que és amada              
independentemente de tudo? 
 
Kirsten: [Sinto um alívio abençoado.] 
 
Espírito Santo: Relaxa com isto. Disfruta hoje. 
 
Escolhas 
 
“O tema da autoridade é, realmente, uma questão de autoria. Quando tens um problema de                

autoridade é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas este equívoco nos                 
outros. Assim, percebes a situação como se eles estivessem literalmente a lutar contigo pela              
tua autoria. Este é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder                
de Deus. Esta crença é muito assustadora para eles mas dificilmente abala Deus. Ele está,               
todavia, ansioso por desfazê-la; não para punir as Suas crianças mas somente porque sabe que               
tal crença faz com que sejam infelizes.”T-3.VI.8 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Tens alguma coisa para me dizer? 
 
Espírito Santo: Sim. Como sabes, se aquilo que queres vem de um desejo do ego, estás a                 
escolher nada e esta estrada leva-te ao desapontamento e à infelicidade. Quando aquilo que              
queres é Deus e o teu desejo é singular, a forma irá desenrolar-se refletindo o teu desejo. 
 

 



 

Kirsten: Ao falar com o David descobri que tenho medo do amor e que tenho um problema                 
de autoridade. É um alívio descobrir isto. Quero paz e a tua orientação. De cada vez que                 
decido pela forma, perco o sentimento do meu propósito. É tão claro que preocupar-me com a                
forma como as coisas irão acontecer na forma é onde o medo entra. Continuo preocupada que                
a minha decisão de ficar na Nova Zelândia tenha sido influenciada pelas minhas preferências. 
 
Espírito Santo: Tu tens o poder de corrigir esse erro agora. Simplesmente liberta o desejo de                
estar certa em relação a isso. Liberta o medo. Eu vou guiar-te. Será óbvio. Confia em mim. 
 
Kirsten: Porque é que não podes ser mais específico sobre se devo pedir a devolução do meu                 
bilhete de volta da Nova Zelândia ou não? 
 
Espírito Santo: Especificidades são do ego. Eu estou interessado apenas com o teu estado              
mental - a tua felicidade - agora. Prenderes-te a especificidades bloqueia a tua consciência da               
alegria presente. 
 
Sem Pedras ou Obstáculos 
 
No nosso caminho para a Nova Zelândia, o David e eu parámos em São Francisco para passar                 
a noite. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Eu e o David vamos tirar as nossas alianças de casamento?                
O David tem falado sobre como o símbolo de nós viajarmos juntos como marido e mulher                
está a servir o propósito do Espírito agora, e no entanto, é óbvio que uma mudança na forma                  
está a chegar. 
 
Espírito Santo: … silêncio... 
 
Kirsten: [Sinto um senso profundo de paz.] Sinto-me próxima do David e é fácil estar com                
ele agora. Reconheço que a autonomia estava na raiz do meu medo em relação a juntar os                 
meus dois mundos. Depois de tomar a decisão de me comprometer completamente com este              
caminho e propósito novamente, a projeção no David parou. Sinto que posso relaxar e confiar               
que estar na Nova Zelândia vai correr bem. 
 
Espírito Santo: Que bom. É tudo um reflexo da tua mente. À medida que sentes clareza em                 
relação ao teu propósito e ao teu compromisso, e à medida que tua prontidão para ir mais                 
fundo aumenta, vais continuar a “descobrir” um senso de facilidade. Os “problemas” irão             
continuar a dissolver-se à tua frente. Este é o significado de, “Ele irá diante de ti endireitando                 
as tuas veredas e não deixando em teu caminho nenhuma pedra em que possas tropeçar,               
nenhum obstáculo para impedir o teu passo.” T-20.IV.8 As pedras e os obstáculos são feitos               
por ti. À medida que avanças, disposta a confiar em Deus e a largar os teus medos, os                  
obstáculos desaparecem.  
 
Kirsten: O David e eu temos falado sobre abrir uma filial da Fundação para o Despertar da                 
Mente na Nova Zelândia. Sinto-me incapaz de prever o futuro. Sinto-me presente e pacífica              9

com isto. Quero observar o desenrolar de tudo isto. Isto é resistência? Reconheço que tenho               
algumas preferências. 

9 Foundation for the Awakening Mind 
 



 

 
Espírito Santo: Tu és perfeita. Tu és amada. Tu és uma bênção para todos os que estão                 
contigo e para todos os que são tocados pela tua presença. As coisas irão desenrolar-se               
perfeitamente e irás ser guiada, um passo de cada vez. Preferências, quando agarradas como              
ídolos, representam medo de Deus e consequentemente morte. Preferências, incluindo          
pessoas amadas, quando oferecidas a mim com disponibilidade e confiança representam           
oportunidades para estender o Amor de Deus, para experienciar alegria e muito riso. 
 
Abraça a tua vida. Abraça todos na tua vida sem medo ou preocupações sobre preferências. A                
tua disponibilidade para libertar relacionamentos especiais e abraçar o relacionamento santo é            
uma demonstração linda para todo o mundo. Inclusão é a natureza do Amor de Deus. 
 
Seguindo o “Grande Sim” 
 

Voámos de São Francisco para Auckland e chegámos para umas boas vindas            
amorosas da Jackie e do Roger no aeroporto. Eles conduziram-nos para norte, para Hibiscus              
Coast, onde iríamos ficar na casa de família deles durante os dois meses e meio seguintes.  
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Tenho uma preocupação com dinheiro. Os eventos na Nova              
Zelândia vão gerar dinheiro suficiente para tudo? 
 
Espírito Santo: Dá-me as tuas preocupações com o dinheiro. 
 
Kirsten: Ok. Eu liberto todos os pensamentos da minha mente. Fala-me sobre InnerDance. 
 
Espírito Santo: Segue a tua alegria. Assim como em todas as ideias que envolvem a forma, tu                 
deves seguir com o propósito. Desfruta do processo. Tu sabes pela tua felicidade e alegria               
que estás a seguir o “Grande Sim” no teu coração e isto é tudo o que é pedido no que respeita                     
à organização. 
 
Estender a tua alegria é o teu propósito e isto em si mesmo garante o sucesso. É apenas                  
quando lideras com a forma - por exemplo, tentar organizar a forma para cobrir despesas -                
que perdes a visão do teu propósito, a qual é apenas estender. Ao estenderes amor e                
partilhares a tua experiência viva, a cura acontece e todos os bloqueios são dissolvidos. É               
assim simples. 
 
Deixa brilhar a tua luz, partilha a tua paixão e a tua alegria, ilumina o mundo. Eu arranjarei a                   
forma. “Podes pensar que isso implica a necessidade de uma enorme quantidade de tempo              
entre a prontidão e a mestria mas permite-me lembrar-te que o tempo e o espaço estão sob o                  
meu controle.” T-2.VII.7, “Quando apresentares um milagre eu arranjarei tanto o tempo quanto             
o espaço para que se ajustem a ele.”T-2.V.A.1 Tudo o que precisas fazer é seguir o teu coração,                  
que é ouvir a minha orientação. Todo o resto ser-te-á adicionado. Não haverá obstáculos a               
barrar o teu caminho porque tu não estás a tentar arranjar a forma para satisfazer necessidades                
baseadas no medo.  
 
O caminho está livre - simplesmente mantém a tua mão na minha e rejubila-te comigo. 
 
Eu Sou o Sonhador do Sonho 

 



 

 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Acabei de ler “Reverter Causa e Efeito”, no texto. Esta               
linha é tão poderosa: “O corpo é libertado porque a mente reconhece: “Isto não me está a ser                  
feito, mas eu estou a fazer isto. E, deste modo, a mente está livre para fazer uma outra                  
escolha.” T-28.II.12 Fica tão claro porque é que devo tomar total responsabilidade por tudo o               
que acontece na minha vida, porque é que devo estar sempre a voltar à compreensão de que                 
eu sou a sonhadora do sonho. A alternativa é a pequenez, que é a doença.  
 
Espírito Santo: Sim. Isto é reverter causa e efeito para a sua perspetiva certa. 
 
Kirsten: Algumas dicas para manter isto em mente? 
 
Espírito Santo: Sim. Quando começas o teu dia, escolhe o tipo de dia que gostarias de ter -                  
por exemplo, um dia feliz, em paz. Traz o teu foco de volta a este instante. Não te enganes a                    
ti própria ao acreditares que existem coisas que tu deves fazer e que tu estás então à mercê                  
destas tarefas não sabendo como elas irão acontecer. Isto é como reduzir o poder da Mente de                 
Cristo a um peão indefeso num jogo de xadrez a ser jogado no cimo de um penhasco ventoso.                  
Tu és o sonhador do sonho. Nunca te esqueças disto. O que é que tu queres? 
 
Kirsten: Um dia fluído, feliz e pacífico, onde todos os preparativos e planos de viagem são                
confirmados e terminados. Um dia no qual posso desfrutar de um passeio na praia e visitar o                 
meu irmão, a sua namorada e o seu novo bebé, se tudo isto se encaixar facilmente. 
 
Do texto: “Esse mundo está cheio de milagres. … Eles são a alternativa para o sonho, a                 
escolha de ser o sonhador ao invés de negar o papel ativo na invenção do sonho.” T-28.II.12 
 

Depois tive um dia maravilhoso. Mantive-me a relembrar a mim mesma de que eu a               
sonhadora do sonho e todas as coisas que eu senti que queria fazer fluíram lindamente. 

 
Deixar a Margem do Rio  
 

O David e eu iríamos viajar em breve para Wanaka para ir buscar o meu carro e os                  
meus pertences. Tinha muita resistência a deixar ir um sítio que representava liberdade na              
minha mente e estava a projetar esta resistência no David. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Estou a sentir resistência ao David. Parte de mim não quer                
ser uma mística. Parte de mim não quer largar o mundo agora. Contino a ser tentada a                 
mudar-me para Wanaka e ir dançar. Jesus diz que apenas algumas pessoas irão fazer o               
caminho todo com o Curso. Talvez eu não seja uma delas. Não quero fazê-lo à maneira do                 
David. Quero viver em Wanaka. O que me podes dizer?  
 
Espírito Santo: Quando a resistência é muita, levanta a tua mão e pede ajuda. Irás recebê-la. 
 
Kirsten: Está tudo bem para o David. Ele é totalmente apoiado, tem a sua parte para                
desempenhar e preenche-a na perfeição. Ele está sempre tão contente! Agora sei porque é que               
as pessoas ficam tão chateadas com ele. Não quero mais falar em frente a grupos de pessoas:                 
não é o meu papel. Sinto que não sou suficiente, como se tivesse que ser mais, aprender mais,                  
fazer mais. Por favor, ajuda-me! 

 



 

 
Espírito Santo: Confia e segue com aquilo que já está em andamento. Não tenhas medo da                
corrente. Deixa-te ser levada pelo rio abaixo. A tentação é parar e voltar para trás mas                
asseguro-te que tu queres ir rio abaixo. 
 
Kirsten: Devo deixar alguns pertences em Wanaka? Voltarei lá? 
 
Espírito Santo: Para libertar a tua mente de “outro lugar” deves largar o conceito de “voltar                
para Wanaka”. Isto é o que significa “deixa ir a margem”. Tu não podes desfrutar o ser levada                  
pelo rio abaixo se continuas a agarrar-te aos longos juncos. Lembra-te da tua última              
experiência em Wanaka. 
 
Kirsten: [Eu entrei em oração e lembrei-me como um padrão antigo de me forçar tinha               
surgido e um segundo acidente desportivo, desta vez envolvendo ski, resultou numa            
concussão. Lembrei-me que me senti devastada e caí de joelhos a chorar por ajuda. Pouco               
depois disso, Jesus apareceu-me, anunciando que ia ser o meu guia. Duas semanas depois ele               
guiou-me a deixar Wanaka. Estive sozinha no meu último mês em Wanaka - o meu propósito                
para estar lá tinha chegado ao fim. Embora quisesse ficar, sabia no meu coração que tinha de                 
me mudar de forma a aprofundar a minha jornada espiritual.] 
 
Espírito Santo: Está na hora Kirsten. Liberta a tua mente. Deixa ir Wanaka. Confia na ordem                
divina. 
 
Kirsten: [Tinha uma imagem de mim mesma a agarrar alguns juncos muito longos à medida               
que ia sendo levada rio abaixo e pela curva, a tentar não ir mais longe!] E se as coisas não                    
resultarem? 
 
Espírito Santo: É tudo para ti. Como poderia não resultar quando estás a ouvir o teu coração e                  
a seguir a tua alegria? É tudo sobre a tua alegria. Nada mais. Ninguém mais. 
 
Kirsten: Ok. Obrigada. 
 
Presentes versus Presença  
 

Esta manhã disse ao David que queria comprar presentes para a minha família, uma              
vez que todos eles faziam anos perto da altura do Natal. Sentia culpa em relação a este desejo                  
porque sabia que os fundos que tínhamos eram todos usados para os propósitos do Espírito. O                
David sugeriu que eu lesse a secção do Manual de Professores sobre Generosidade. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Compreendi a secção sobre Generosidade, que diz, na sua              
essência, que o professo de Deus dá de forma a manter, é generoso por interesse do Ser, não                  
quer nada que não possa dar e que ao dar coisas que são de Deus elas são protegidas para ele                    
para sempre. Mas continuo a sentir-me zangada por não poder comprar apenas um presente              
para mostrar o meu amor. Na verdade, sinto que quero manter um segredo do David e ir                 
comprar um presente para o meu sobrinho sem lhe contar! Preciso de ajuda! Fala-me sobre               
generosidade. 
 

 



 

Espírito Santo: Generosidade, nos termos do mundo, envolve tempo e posse. Quando o             
tempo não está disponível como um meio para demonstrar generosidade é usualmente            
substituído por dar posses materiais. Generosidade, nos meus termos, envolve ser quem és e              
refletires esta verdade nas tuas ações. Na verdadeira generosidade não existe idolatria,            
comparação, considerações financeiras ou de tempo. O professor de Deus reflete o dar, a              
natureza generosa do Seu Pai, que dá incondicionalmente a todos os Seus filhos, quer estes               
estejam conscientes dos Seus presentes ou não. Não existe culpa envolvida quando tu dás              
como o teu Pai dá. Existem apenas bênçãos.  
 
O teu desejo de dar é lindo. Partilha este desejo abertamente comigo, com o David e com                 
aqueles que amas. Pergunta-me se existe uma forma de expressar o teu desejo na forma e                
deixa-me guiar-te. 
Kirsten: Ok. Obrigada. 
 

Depois de admitir que existiam coisas que eu queria esconder do David, o desejo de               
comprar presentes diminuiu consideravelmente. O que estava a surgir era mais profundo do             
que apenas querer comprar presentes. Reconheci um sentimento familiar de querer as coisas à              
minha maneira. Este era o problema da autoridade que o David tinha conversado comigo na               
Flórida. Entrei em oração e vi que este era um momento “dois mundos”. O ego estava a                 
projetar no David que ele estava a impedir-me de eu poder amar a minha família - sorrateiro! 

 
Alinhei a minha mente com o David e com o Espírito, confiando completamente que o               

presente que eu tinha para dar era o meu amor. Ninguém esperava outro tipo de prenda e eles                  
continuavam a dizer-me que estar com eles era a maior prenda de todas. E depois lembrei-me                
que o meu irmão mais velho já tinha aberto o caminho para mim: ele tinha-se recusado a                 
comprar presentes de Natal e de aniversário há anos! Isso tornou ainda mais fácil ver que era                 
o ego que tinha vindo a insistir para eu provar o meu amor de uma forma tão superficial. Oh,                   
eu ainda tinha um caminho tão longo a percorrer! 

 
É Seguro Deixar Partir? 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Quero afastar-me do papel de ensino nos encontros e quero               
ficar num sítio. Sinto-me leve agora que estou certa em relação a isto. O ano passado foi                 
quase todo em viagens contínuas ao longo de milhares e milhares de milhas e tudo pelo que                 
eu passei foi partilhado publicamente. Foi intenso. Posso retirar-me agora? 
 
Espírito Santo: Podes retirar-te agora. 
 
Kirsten: O David tinha falado sobre as suas experiências de eremitério - ter períodos de               
descanso, fazer passeios de bicicleta e longas caminhadas - e isto parecia impossível. Eu não               
consegui imaginar ter tempo de descanso deste tipo juntos. Sentia-me presa num ciclo de ter               
de ser produtiva, realizar encontros e cobrir gastos e custos de passagens aéreas. Isto não se                
encaixa com não fazer nada. 
 
Espírito Santo: Deixa o medo e a raiva aflorarem. 
 
Kirsten: Como? Eu sinto-me confusa. O David falou comigo sobre isto tudo. Várias vezes,              
depois de viagens no estrangeiro, não existem fundos nenhuns para ajudar com os custos de               

 



 

manter o ministério nos Estados Unidos. Por isso, oferecer tudo de graça só funciona com               
apoio financeiro. 
 
Espírito Santo: O que tu precisas será provido. Liberta as tuas preocupações sobre o “como”.               
Eu sou o “como”. Eu irei guiar-te para onde deves estar, e irei guiar-te para estar em lugares e                   
situações onde serás apoiada. Estás a ser apoiada agora.  
 
Kirsten: Sim, mas isso é apenas agora. E então quando o David for embora? Não posso                
acreditar que estou a perguntar isto! 
 
Espírito Santo: O David não está a ir embora. Tudo neste mundo é temporário. O uso de                 
símbolos é temporário mas o Amor é eterno. Pediste por um relacionamento no qual poderias               
experienciar um amor que não acabaria nunca. Esta é essa experiência. Pediste que não              
houvesse separação. Esta é essa experiência. Pediste a paz de Deus e por baixo da superfície                
de emoções e sentimentos que mudam está a paz de Deus. 
 
Kirsten: [Respiro fundo e o sentimento de paz envolve-me.] 
  

 



 

Capítulo Dezanove 
 

Libertar o Especialismo 
 

Inverno/Primavera 2005/2006 
 
“Perseguir o especialismo sempre se dá à custa da paz. Quem pode atacar o seu salvador e                 
abatê-lo e ainda reconhecer o seu forte apoio? … Tens uma função na salvação. Perseguir a                
salvação trazer-te-á alegria. Mas perseguir o especialismo vai trazer-te dor necessariamente.           
Aqui está uma meta que quer derrotar a salvação e assim ir contra a Vontade de Deus.”                 
T-24.II.2 
 
“Vieste até muito longe no caminho para a verdade, longe demais para hesitares             
agora.”T-24.II.9 
 
Entre uma Rocha e Um Lugar Difícil 
 

Embora o David e eu estivéssemos hospedados em casa da Jackie e do Roger,              
encontrávamo-nos a passar um tempo considerável com a nossa amiga do UCEM, Mia, e o               
seu companheiro, Kevin. A maioria das noites gostávamos de assistir a filmes profundos com              
eles. A Mia e o Kevin sentiram-se inspirados a receber-nos. Eles estavam a explorar a ideia                
de montarem uma base para uma filial do nosso ministério no Pacífico Sul. 
 

O David contou-me que se sentiu guiado a ficar com eles e eu senti-me dividida.               
Sentia-me impelida a estar com o David, em casa da Mia e do Kevin, por causa do propósito                  
singular que partilhámos mas não queria abandonar a minha família. Senti que o Roger              
poderia ficar chateado se eu escolhesse ficar com outros a tempo inteiro. 

 
O sentimento de estar dividida era intenso. Não interessava com quem estava, sentia-me             

culpada e errada e estes sentimentos eram projetados tanto para a minha família - mais               
precisamente o Roger - como para o David. Desejei que o Roger parasse de querer agarrar-se                
a mim e em vez disso me apoiasse na minha jornada espiritual. À superfície ele era muito                 
generoso, oferecendo apoio financeiro e um lugar para ficar. Mas existiam pensamentos de             
ataque escondidos e uma óbvia falta de confiança que surgia nas suas comunicações e eu               
sentia isso como um ataque pessoal. Estava a fazer tudo o que podia para ser verdadeira com                 
o meu caminho espiritual e estava ressentida por o Roger não conseguir confiar             
completamente e apoiar-me.  

 
Quando a causa da minha dor e culpa era projetada no David, surgiam questões              

angustiantes. Porque é que ele está a fazer-me sentir culpada? Porque é que eu tenho que                
escolher? Não me é permitido estar com a minha família? Não era de todo surpreendente que                
o David fosse guiado a ficar em casa da Mia e do Kevin! 

 
Um dia, estava a preparar-me para conduzir até casa da Mia e do Kevin, onde o David                 

estava a ficar. O Roger disse as suas palavras parciais que despertaram a culpa em mim, “Oh,                 
estás de saída? Porque é que vais estar com essas pessoas? Porque é que não queres ficar aqui                  
com a tua família?” 

 



 

 
Senti-me à beira do colapso. A culpa tinha ficado intensa mas até este ponto eu tinha                

tentado ser “espiritual” e escondê-la. Não conseguia fazê-lo mais. Finalmente permiti-me ser            
honesta sobre os meus sentimentos com ele. Disse, “Quando estou contigo e com a família,               
sinto-me culpada por não estar com o David. Quando estou com o David sinto-me culpada               
por não estar com a família. Neste momento sinto que o meu coração está a dizer-me para ir e                   
estar com o David, a Mia e o Kevin. A única razão que considero para não ir é culpa. Culpa                    
de fazer o que está errado para ti e causar-te dor.” As lágrimas brotaram e eu senti tanto                  
tristeza por poder magoá-lo como gratidão por finalmente ser capaz de partilhar a minha luta               
com ele.  

 
Ele apoiou-me imediatamente, dizendo, “Oh meu Deus, eu não quero que te sintas             

culpada! Só quero que estejas aqui quando souberes no teu coração que é suposto estares               
aqui. Nunca tens nada porque te sentires culpada. Eu amo-te tanto.”. Foi um momento              
distinto de cura, de “desfazer do especialismo” ao ser transparente. 

 
Ao expressar honestamente os meus sentimentos verdadeiros também dei ao Roger a            

oportunidade de expressar o que ia no seu coração. Foi profundo ver que a culpa estava                
apenas na minha mente. Ao projetá-la no Roger e no David mantive-a e estive presa naquilo                
que me pareceu um jogo de abandono onde não houve vencedores. O Roger acenou-me na               
saída da garagem e eu senti um alívio enorme. A suavidade das lágrimas eram muito               
melhores que a tensão e ansiedade da culpa não expressa! 

 
Uma vez na casa da Mia partilhei com todos o que ia no meu coração. Contei-lhes,                

“Sinto-me como se estivesse a abandonar a minha família. Sinto-me muito culpada quando             
estou aqui com vocês o que me mantém distraída e me previne de sentir completamente               
presente. Preciso de ajuda para saber qual é a orientação do Espírito.”. 

 
Algo dentro da minha mente suavizou-se na minha ousadia de ser transparente. Em vez              

de me sentir sozinha e fazer as coisas certas no que respeita a onde era suposto eu estar,                  
convidei todos a entrar e a apoiarem-me. Não tinha reparado o quão sozinha eu me sentia.                
Naquele momento senti que enfrentar o desfazer do especialismo não era só para mim! Todos               
poderiam juntar-se na minha oração pela cura. 

 
Permiti-me o espaço para praticar o escutar e seguir, e aprender que voz eu estava a                

escutar. Descobri que a voz que me dizia para ser boa e fazer a coisa certa não era sempre do                    
Espírito. Ao dar-me permissão para escutar desenvolvi um senso claro de quando estava a              
seguir o Espírito, em oposição de quando estava a tentar minimizar a culpa. 

 
Aprendi rapidamente que a única altura que eu podia estar com a minha família era               

quando estava num estado mental milagroso. Nesse estado, era capaz de estar presente e              
paciente e não ficar afetada com as dinâmicas familiares. Não era apanhada nas velhas formas               
de ser e ficar depois ressentida com eles. Em vez disso achava-os queridos! 

 
Fui capaz de me juntar à minha família numa leveza que não tinha sido possível quando                

estava a lutar com a culpa. Até um comentário ocasional como, “Tu não és a mesma que                 
costumavas ser.”, fazia-me responder de uma forma leve e amorosa, “Não! Tu já não me               

 



 

aborreces mais! Assumi total responsabilidade pelo meu estado mental! Não estás           
contente?!”. Eu estava acima do campo de batalha! Aleluia! 

 
Desta forma estava a reforçar a inocência - a minha e a de todos os outros - e deixava a                    

minha família a sentir-se estável, independentemente do que tinha sido dito ou se tinha              
havido momentos desconfortáveis. Podia lidar com isso tudo porque não estava a tomar             
decisões sozinha. Sabia que tudo era para a minha cura. 

Se a tristeza ou a crença no abandono surgisse na minha consciência, acontecia quando              
eu estava com o David, o que me dava um contexto estável no qual olhar para os meus                  
sentimentos. Não evitava, culpava ou projetava - ou se isso acontecia não durava muito.              
Agora estava com o David a cem por cento e não o culpava mais pela intensidade do que eu                   
estava a passar. Não me estava a afastar dele, privando-me do apoio que precisava. 

 
Tinha a certeza de que o Espírito iria finalmente fartar-se das minhas lutas contínuas em               

relação ao especialismo e dizer, “Chega! Já devias estar curada disto neste momento.”. Eu              
ainda estava a aprender que o plano do Espírito era um desprender suave do apego e um                 
desaprender da mente em vez de rejeição. 

 
Não importava o quanto eu queria que esta fase de cura acabasse o mais rápido possível,                

não era algo que pudesse ser apressado. Cada dia era profundamente devotado à oração,              
observando os meus pensamentos e permitindo a cura. Ao enfrentar o meu medo da              
separação e ao escolher seguir o plano do Espírito em cada momento, isso começou a ser                
curado. Comecei a compreender que não estava a causar separação do amor. 

 
Rumo na Direção Certa 
 

O David e eu voámos rumo a sul, para Wanaka, para ir buscar o meu carro e                 
conduzi-lo de volta para North Island. Eu estava a sentir resistência em relação à viagem e                
um pouco distante do David. Temia que ele não visse Wanaka como eu via e dissesse que não                  
era especial. Eu sentia Wanaka como parte de mim e não queria ouvir que isso era uma                 
ilusão. 
 

Pedi ajuda ao Curso, e fui guiada a ler “A Alternativa Real”, uma secção do capítulo                
31: 
 

“…para atingires uma meta tens de avançar na sua direção, não no sentido contrário.”               
T-31.IV.7 
 
“Todas as escolhas no mundo dependem disto: tu escolhes entre ti e o teu irmão e ganharás                 
tanto quanto ele perderá, e o que perdes é o que é dado a ele.” T-31.IV.8 
 
“Perdoa a ti mesmo a tua loucura, e esquece todas as jornadas sem sentido e todos os                 
objetivos sem meta. Eles não têm nenhum significado.” T-31.IV.11 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Estou muito grata por esta leitura. Deus não deixou os Seus                
Pensamentos. Esqueci-me da Sua Presença e do Seu Amor. Existe uma escolha que tenho o               
poder de fazer. Quando procuro a felicidade, uma memória de Deus no mundo, é uma busca                

 



 

inútil. Obrigada pela lembrança. Sinto que me perdi por um bocado. O que queres que eu faça                 
agora? Onde queres que eu vá? 
 
Espírito Santo: Relaxa nisto. Confia nisto. Segue o que te é obviamente providenciado. Este              
caminho é para Deus. A experiência continuará a ser uma de cura, alegria e união. 
 
Kirsten: Fala-me sobre o propósito. 
 
Espírito Santo: O propósito do mundo é a morte. Parece ser um lugar que oferece escolhas e                 
caminhos que levam à verdade e à felicidade mas o preciso facto de que alguém deseja um                 
caminho no mundo - é um sinal claro de que o caminho para lugar nenhum está prestes a ser                   
embarcado. O caminho para Deus é o reconhecimento de que tens tudo neste momento e que                
nada na forma tem de mudar para que a verdade seja conhecida. O teu propósito aqui é                 
aceitar a verdade e demonstrar a tua aceitação através da união com os teus irmãos. 
 
De cada vez que escolhes “fazer” alguma coisa, na expectativa de um resultado na forma,               
estás a escolher ilusões, e esqueceste-te das leis básicas da causa e efeito. Ir “a algum lado”                 
para tentar alcançar um estado mental é como um peixe-dourado a nadar de um lado para o                 
outro no seu aquário, esperando encontrar o oceano. Escolhe o propósito escolhendo Deus, e              
permite que a forma seja o que é - reflexos de pensamentos. 
 
Kirsten: Obrigada. 
 
Libertar Wanaka 
 

À medida que o nosso avião tocava o chão em Wanaka eu observei a minha mente de                 
perto para ver se ainda continuava a sentir como se fosse uma casa para mim. Reparei que                 
não tinha o mesmo sentimento místico e a intensidade emocional no meu coração que eu               
tinha antes. Tal como previra, o David não parecia impressionado pelo cenário e             
intuitivamente senti que era para manter a minha mente muito focada e não me perder em                
pensamentos ou partilhar histórias sobre o meu passado ali. Estava também a observar de              
perto para ver se havia um chamamento forte para eu estar ali. 
 

Aconteceu que a maior parte dos meus amigos tinham seguido em frente e os poucos que                
ainda viviam na área estavam fora na semana que nós estivemos na cidade. O David e eu                 
fizemos um pequeno encontro do Curso mas aqueles que vieram estavam claramente num             
caminho diferente. Embora tivessem gostado do encontro não tivemos a sensação de que eles              
queriam explorar mais o Curso.  

 
Pegamos no nosso carro e começámos a viagem de cinco horas para noroeste, para ficar               

na recém-renovada “casa autocarro” do nosso amigo Bill. Ao conduzir para fora de Wanaka              
comecei outra vez a sentir-se despedaçada. Embora tivesse deixado Wanaka ir várias vezes             
na minha mente, não tinha libertado o apego todo e continuava a representar um lugar de                
refúgio para mim.  

 
Depois de chegarmos a casa do Bill ele ofereceu-se para nos receber pelo tempo que nós                

necessitássemos. Mais tarde partilhei os meus pensamentos de dúvida com o David. Noite             
após noite partilhei o meu dilema com o David tentando encontrar a resposta: se devia ou não                 

 



 

voltar para Wanaka, mas simplesmente não estava a resolver-se. Nós tínhamos encontros            
planeados em North Island e uma noite, depois de eu expressar as mesmas dúvidas outra vez,                
o David disse que ia partir. 

 
Ele comprou um bilhete de avião para Auckland. Eu não podia acreditar! “Estás a              

deixar-me aqui?” perguntei-lhe, a sentir-me completamente abandonada. “Temos encontros         
em North Island e estou guiado a ir agora”, respondeu ele. O David estava, ainda assim, a                 
dar-me a oportunidade de escolher. Não havia mais nada, literalmente, que ele pudesse fazer              
em termos de apoio; eu tinha que chegar à decisão por mim mesma. Na manhã seguinte, o                 
Bill levou o David ao aeroporto. Eu entrei em oração e tentei sentir o meu caminho para fazer                  
a escolha: norte para Auckland ou sudeste para Wanaka? Mas não conseguia sentir nada. 

 
O Bill esteve no norte durante o Verão. No dia seguinte ele ia continuar a sua jornada a                  

sul. Convidou-me para o seguir, no meu carro, e ficar com ele até eu saber qual a direção a                   
seguir. Não sabendo mais o que fazer, segui o Bill para sul. As primeiras duas horas foram                 
como conduzir para um vazio. Continuei a orar. Quanto mais íamos para sul, mais eu               
comecei a notar algo… Aha! Podia sentir! O sul não era a direção que era suposto eu seguir!                  
Continuei a seguir o Bill, a explorar o sentimento e a pedir ao Espírito para o tornar claro.                  
Como se a passar por baixo de uma nuvem escura de tempestade, a consciência da orientação                
começou a brilhar na minha mente outra vez. Lembrei-me! A direção foi sempre ir buscar o                
meu carro e deixar Wanaka. 

 
As lágrimas começaram a cair-me à medida que percebi que Wanaka não era agora o               

meu caminho. O que tinha andado a surgir era o medo profundo de libertar de uma vez por                  
todas o meu plano B e abraçar completamente o que me era dado pelo Espírito, que era o                  
David. Senti-me mais e mais contente à medida que continuava a seguir o Bill e na altura em                  
que chegámos à sua propriedade eu estava entusiasmada para partilhar as boas notícias! 

 
Liguei ao David e disse, “Estou a ir!”. Ele estava tão contente como eu. No dia seguinte                 

comecei a gloriosa viagem de três dias de volta a Auckland. Cantei todo o caminho e                
senti-me como se estivesse a voar! 

 
Um Presente de Repouso  
 

A nossa última viagem para encontros foi planeada para a Austrália. À medida que a               
viagem se foi aproximando senti-me demasiado cansada para ir e que não seria capaz de lidar                
com ela. Orei, na esperança de que me fosse dito que não era para eu ir. Não tendo recebido a                    
orientação que queria, obedientemente fiz a minha mala. 
 

Eu e o David chegámos à casa encantadora do Raj e da Suz, com vista para a Sunshine                  
Coast, e não tardou estávamos a partilhar histórias de milagres com eles. O Raj tinha               
programado vários encontros e workshops locais, seguidas de um passeio de uma semana ao              
longo da costa. Ao deixarmos a casa para o primeiro encontro em Brisbane, o Raj estava                
preocupado em relação à hora. Ele tinha de pôr gasolina no carro e pelos seus cálculos,                
conduzindo à velocidade limite, deixar-nos-ia apenas dez minutos para preparar o local do             
encontro. Isso não era tempo suficiente para preparar o sistema de som, as cadeiras e uma                
mesa com produtos. O David assegurou ao Raj de que iríamos chegar mesmo a tempo.               
Enquanto seguíamos no carro um lindo ensinamento fluiu através do David em relação a              

 



 

como Jesus providencia o tempo e o espaço para os seus trabalhadores em milagres. Suz, no                
banco de trás ao meu lado, começou a rir de felicidade. 

 
O Raj partilhou que se sentia responsável enquanto anfitrião e organizador do evento por              

nos fazer chegar lá a tempo e ter tudo pronto antes das pessoas chegarem. Ele acreditava que                 
não havia nenhuma hipótese de chegarmos suficientemente cedo para isso mas estava aberto             
para um milagre! A Suz continuou a rir e quando menos tardou o Raj voltou a contar as suas                   
histórias de milagres das suas aventuras na estrada. Nós parámos para por gasolina e a seguir,                
quando nos apercebemos, já estávamos a estacionar no parque de estacionamento. 

 
Para espanto do Raj nós tínhamos chegado com trinta minutos de antecedência! Ele não              

conseguia acreditar! Era cientificamente impossível, de acordo com as leis do mundo sobre o              
tempo, velocidade e distância! Em pura alegria montamos tudo e ainda tivemos dez minutos              
para relaxar antes que alguém chegasse! 

 
No dia seguinte partilhei com o Raj e com a Suz o quão preenchido tinha sido o último                  

ano para mim. A viagem de uma semana estava a chegar e a Suz estava a preparar-se para                  
ficar com uma amiga. Eles convidaram-me prontamente para ficar na casa deles enquanto a              
Suz ficava com a amiga e o Raj e o David viajavam juntos. O Raj já tinha viajado com outros                    
professores espirituais e estava maravilhado com a ideia de passar uma semana sozinho com              
o David. Senti alguma culpa em relação a não ir mas eles deram tanto apoio que eu                 
simplesmente aceitei a oferta! 

 
Demorou dois dias até conseguir relaxar e sentir-me digna da oportunidade de não fazer              

nada. Finalmente mergulhei numa profunda experiência de Deus. Descansei em Deus.           
Senti-me tão em paz - um com todos e a sentir tanto amor - que soube, sem nenhuma dúvida,                   
que tudo tinha sido perfeitamente planeado para me trazer a esta experiência. 

 
Descobri O Livro de Urantia na estante e ao ler a última secção, “A vida e os                 

ensinamentos de Jesus”, senti uma conexão mais profunda e íntima com Jesus do que alguma               
vez tinha sentido. Sentia-me profundamente inspirada pela sua humildade e paciência. Ele            
sabia que tinha uma missão de tamanha magnitude e no entanto ano após ano ele disse                
“Ainda não é a minha hora. O meu Pai dir-me-á quando for a minha hora.” Eu amo-o muito. 

 
Depois da viagem o David ficou em Sydney para descansar e o Raj regressou a casa a                 

transbordar de amor e gratidão pelo seu tempo com o David. Ele disse-me que lágrimas de                
alegria caíram pelo seu rosto enquanto conduzia para casa. Os seus olhos brilhavam de              
admiração à medida que tentava expressar o que a experiência significou para ele. 

 
Eu estava feliz pelo meu recuar da viagem ter sido um presente essencial para mim e                

para o Raj. Pouco tempo depois eu e o David regressámos à Nova Zelândia. 
 

Eu Mudei o Meu Anel de Casamento 
 

O David estava certo de que ia ficar na casa da Mia e do Kevin durante o resto do tempo                    
na Nova Zelândia. Eu tinha algumas roupas lá e outras na casa do Roger e da Jackie e                  
continuei a sentir-me dividida. Senti uma sutil mas constante ameaça de perda. Devido à              

 



 

presença de medo na minha mente não estava em contacto com a presença de amor. Senti-me                
devastada ao descobrir que já não sentia amor por nada, incluindo pelo David.  
 

Nós tínhamos falado sobre isto tantas vezes. Não havia mais nada a dizer e senti que não                 
havia mais nada que pudéssemos fazer juntos. Não conseguia aprofundar-me mais até que             
tivesse libertado o que tinha de libertar e não havia mais nada que o David pudesse fazer para                  
me ajudar. Sentia que não tinha nada para dar - nenhuma inspiração, frescura ou              
profundidade para oferecer à nossa relação até que eu tivesse transcendido esta fase de deixar               
ir. Sem saber o que mais fazer, uma noite partilhei com o David que eu tinha de recuar do                   
casamento. Nós sentámo-nos juntos em oração e eu mudei o meu anel da mão esquerda para                
a direita. 

 
O David abraçou-me enquanto eu chorava. Assegurou-me que este amor era eterno e que              

ele estaria comigo não importava o que acontecesse. Senti suavidade e confortou-me saber             
que eu tinha feito tudo o que podia para acompanhar o David e manter-me no plano do                 
Espírito. Afinal só era aluna do curso há dois anos! 

 
Dar um Passo Atrás e Deixar Ir 

Sete meses de viagens e encontros chegaram ao fim. Embora eu fosse ficar na Nova               
Zelândia e o David fosse regressar aos Estados Unidos, nós permanecemos profundamente            
unidos no nosso propósito comum. Eu não tinha completa certeza de onde ia ficar a viver na                 
semana seguinte mas tudo parecia bem. Vi claramente que o propósito de regressar à Nova               
Zelândia com o David não era sobre ajudar-me a mudar de um país para o outro - era muito                   
mais profundo do que isso. Era para me ajudar a desfazer o meu autoconceito e os profundos                 
apegos que me estavam a impedir de me conhecer enquanto Espírito e ser verdadeiramente              
livre. Sabia que não podia regressar aos Estados Unidos a não ser que o meu coração                
estivesse completamente nisso e pudesse dar os meus próximos passos com o David em              
alegria.  
 

Levar o David ao aeroporto pareceu-me surreal. Num certo nível eu sabia que isto era 
suposto acontecer mas o meu coração não se sentia cheio ou completo. Eu estava nas 
profundezas de um processo de cura. O que senti claramente foi que me estavam agora a ser 
dados liberdade e espaço para permitir que o que viria a seguir se revelasse.  

 



 

Capítulo Vinte 
 

Medo da Perda e a Fonte do Amor 
 
Primavera 2006 

 
Nenhumas palavras podem exprimir o Amor de Deus pelo Seu Filho 

Este Amor é o que somos, 
o que damos e recebemos continuamente. 

Mergulha no Meu amor por ti. 
 

Esta experiência é aquilo pelo que procuravas, 
Todos os problemas e planos se desvanecem da consciência, 

E desaparecem no amor que somos 
 

Continua a vir aqui, lembrando Deus, 
Está aqui, eu estou aqui 

sempre para ti, 
Aguardando o teu regresso. 

 
O Amor Não Tem Um Fim 
 

O David estava de volta à Casa da Paz, em Cincinnati, e apesar de eu ter sentido um                  
alívio da intensidade que sentia ao estarmos juntos, sabia no meu coração que o meu lugar era                 
com ele. Ao longo das semanas seguintes passámos muito tempo em videochamadas pelo             
Skype. Às vezes tínhamos conversas profundas; outras vezes estávamos juntos em silêncio            
enquanto escrevíamos emails e lidávamos com várias funções do ministério. De certa forma,             
era como se estivéssemos fisicamente juntos na Casa da Paz. 
 

O meu medo de que pudesse realmente separar-me do David estava a dissolver-se.             
Estava a ver que quer os nossos corpos estivessem juntos ou não, o nosso propósito comum                
continuava. Isto era profundamente reconfortante.  
 
Medo da Perda 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Por favor ajuda-me a ter clareza em relação aos meus               
sentimentos. Quando o David estava aqui eu estava com medo e resistência; eu não estava em                
contacto com o amor, de todo. Desde que ele foi embora o meu medo foi curado a um nível                   
profundo e voltei à experiência do Amor de Deus. Mas agora tenho medo de perder o David!                 
O David é a presença do Amor de Deus. Todos são livres de amá-lo e entrar em contacto com                   
o mesmo amor que está dentro deles. Contudo, quando ele me disse que uma amiga na                
Europa expressou que está apaixonada por ele e que quer casar com ele, senti-me chocada por                
poder perdê-lo - por o nosso casamento poder acabar. Sinto que ainda estou abalada e estou                
tentada a agir em relação a isso. 
 
Espírito Santo: Eu disse-te várias vezes que ainda estás casada com o David e que ele não vai                  
a lado nenhum. Ele não vai embora. Há uma parte da tua mente que aceita isto e há outra                   

 



 

parte que rejeita isto. A natureza ilusória da mente egóica insiste em imaginar o futuro -                
pintando-o cor-de-rosa e brilhante ou cheio de dúvidas e negro. Quando ambos são pintados              
no mesmo futuro imaginário, a confusão reina. De todas as vezes que rejeitaste a ideia de                
casamento com o David, estiveste num lugar de medo. As projeções imaginárias envolveram             
perda, falta e sacrifício. Digo-te agora que não há perda, falta ou sacrifício no amor. 
 
Kirsten: Sim. Eu também estava a agarrar-me a planos alternativos no caso do plano de Deus                
falhar. Sei que a minha família tomaria conta de mim se tu não tomasses. O Roger estaria lá                  
num piscar de olhos oferecendo-me ajuda prática e financeira. A Jackie estaria sempre lá para               
se juntar a mim, qualquer que fosse a aventura - desde arranjar o nosso cabelo até explorar a                  
ideia de ter um centro de retiros. A Nova Zelândia também estaria sempre lá para mim, um                 
país espaçoso e seguro onde eu seria apoiada por empréstimos do governo e subsídios              
médicos caso precisasse deles. Oh meu Deus, quando ponho tudo isto no papel vejo o quanto                
de um plano B ainda está na minha mente! Não admira que eu não conseguisse falar                
genuinamente sobre providência divina quando viajava com o David! Não acredito realmente            
que estou a ser sustentada por ti. 
 
Estou pronta para deixar que todos os meus planos alternativos de apoio se vão agora.               
[Soluço com alívio]. Sei que me debati com o David porque ele expôs os meus planos Bs; ele                  
era uma ameaça para eles. Ele disse-me para deixá-los ir e eu não o fazia. Não me sentia                  
preparada. 
 
O que mais me podes dizer sobre isto? Quero estar com o David mas não quero agir a partir                   
do medo agora. Sei que não sou especial e que ele está casado com toda gente. Não quero                  
perder a oportunidade de me unir completamente a ele sem medo, sem a velha resistência. 
 
Espírito Santo: Continua a expor os medos e os desejos. Lembra-te da tua única mete: Deus.                
Lembra-te do teu único desejo: Deus. Eu irei guiar-te. Tu estás exatamente onde é suposto               
estares. Sim, tu cancelaste o teu bilhete de regresso para os Estados unidos e recuaste do                
casamento - e havia medo e confusão envolvidos. No entanto, tal como te disse, ainda estás                
casada; ainda estás unida ao David. Estás a viver num só lugar como querias. Estás a deixar ir                  
todos os planos alternativos e a permitir que o passado seja limpo. Isto está a fazer com que o                   
teu percurso seja em linha reta, não deixando nenhuma pedra onde possas tropeçar e nenhum               
obstáculo para bloquear o teu caminho. Está tudo bem, minha criança, está tudo bem. 
 
Kirsten: Obrigado. [Suspiro de alívio]. 
 
Casamento Verdadeiro 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Quando estou na minha mente certa, tudo está bem. Sei que                
só o ego olha para trás e faz julgamentos, pensando em hipóteses de como podia ter sido                 
diferente. Quando estou na minha mente errada culpo outros pelas suas expectativas de mim              
terem sido muito altas. Sinto-me triste porque sinto que falhei em estar num relacionamento              
com o David e depois fico com raiva porque a culpa não é minha! Isto é acompanhado por                  
sentimentos de culpa, raiva e desapontamento: Eu devia ter feito de maneira diferente. Eu sou               
inocente! Coitada de mim. Gostaria de deixar isto ir, agora. O que me podes dizer? Tenho a                 
sensação de que me vais falar sobre o casamento. 
 

 



 

Espírito Santo: Tu estás e sempre estarás em união com Deus. Este é o verdadeiro casamento.                
No mundo da forma duas pessoas podem unir-se em propósito num casamento para             
simbolizar o desejo de estar casado com Deus. 
A ideia de casamento do ego envolve especialismo. O uso do casamento pelo Espírito é o de                 
curar da mente e demonstrar o Amor incondicional de Deus um ao outro e a toda gente. O                  
verdadeiro casamento está além da forma. O verdadeiro casamento é o amor, união, propósito              
compartilhado e o sentimento de “ausência de separação” que tu tens e sempre terás com o                
David. Esta era a intenção do vosso relacionamento e assim é. 
 
Kirsten: Eu sinto e sei isso. Vou confiar nisso. Ainda pareço sentir-me triste e com vontade                
de chorar. Tenho pensamentos inconscientes para os quais tenha de olhar ou estou apenas a               
ser apanhada na mente errada do ego?  
 
Espírito Santo: Permite que os pensamentos e as emoções venham à superfície. Unir-se é              
sempre a resposta para sentimentos de perda e separação. Quando te apercebes que a tua               
mente anda às voltas na forma negativa de pensar do ego, muda de assunto e decide-te por                 
mim. Vem a mim. Senta-te comigo. Expressa os pensamentos com a vontade de os deixar de                
forma definitiva. 
 
Kirsten: Obrigada. Alguma coisa para ler? 
 
Espírito Santo: “Não olhes para trás a não ser com honestidade. E quando um ídolo te tentar, 
pensa nisto: Nunca houve um momento em que um ídolo te trouxesse coisa alguma exceto a 
“dádiva” da culpa. Nenhum deles foi comprado a não ser ao custo da dor e nem jamais foi 
pago apenas por ti. Portanto, sê misericordioso para com o teu irmão. E não escolhas um 
ídolo irrefletidamente; lembra-te de que ele pagará o custo assim como tu. Pois ele 
atrasar-se-á quando olhares para trás e não perceberás de Quem é a mão amorosa que seguras. 
Assim sendo, olha para a frente; em confiança caminha com o coração feliz que bate em 
esperança e não ecoa no medo.” T-30.V.10 
 
Kirsten: Perfeito. 
 
O Filho de Deus Nunca Dormiu 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. 
 
[Eu sinto-me em paz e sou guiada a ler os últimos dois parágrafos do Curso, “Encontrar o                 
Presente”.] 
 
“A atração da luz tem que te atrair voluntariamente e essa disponibilidade tem o seu               
significado no dar. … as leis do amor não são suspensas porque dormes. … Mesmo no sono                 
Cristo protegeu-te, garantindo-te o mundo real quando acordares. Em teu nome, Ele deu por              
ti e deu-te as dádivas que deu. O Filho de Deus é ainda tão amoroso como o seu Pai.                   
Contínuo em relação a seu Pai, ele não tem passado à parte Dele. Assim, nunca deixou de ser                  
a testemunha do seu Pai e a sua própria. … E é por isso que ele pode chamar para si mesmo                     
as testemunhas que lhe ensinam que ele nunca esteve adormecido.” T-13.VI.12-13 
 
Kirsten: Fala-me sobre isto! 

 



 

 
Espírito Santo: O Filho de Deus nunca foi separado de seu Pai. O Filho de Deus pareceu                 
dormir, pareceu esquecer o Amor de seu Pai, acreditar que era separado - um corpo no espaço                 
e no tempo à procura do seu propósito, à procura de casa. Esta perceção foi corrigida                
imediatamente por mim. À medida que permaneces dedicada à verdade, testemunhas vão            
refletir a verdade de volta a ti. À medida que dás tudo a todos, amando como o teu Pai ama,                    
testemunhas irão refletir este Amor para ti. Desapareceu o suave fio de um sonho de que algo                 
que não amor e luz são tudo o que existe.  
 
No Amor de Deus tudo o que não é como o Seu Amor desapareceu sem deixar rasto. Na luz                   
do Seu Amor toda a escuridão desapareceu para sempre. Pode o Filho de Deus ter alguma vez                 
estado em outro lugar senão aqui, sendo que ele é ilimitado, que ele é a Criação do seu Pai,                   
que ele foi criado á imagem de Seu Pai? 
 
Kirsten: [Mergulho numa consciência mística e expansiva da verdade e conectividade. Há um             
conhecimento, sem qualquer fala, de que a “Kirsten” e todos os seus medos de separação e de                 
cometer erros eram parte de um sonho. Eles não são reais porque neste momento esta               
Presença é quem eu sou e quem eu sempre fui.] 
 
Todo o senso de separação se foi. Agora é inimaginável. A separação nunca aconteceu de               
todo. 
 
“O Filho de Deus é ainda tão amoroso quanto o seu Pai. Contínuo em relação a seu Pai, ele                    

não tem passado à parte Dele.” T-13.VI.13 
 
Desfazendo Associações 
 

A crença de que posso perder aquele que amo parece ter sido uma questão central para                
mim desde o início do tempo. Antes de encontrar o Curso eu e a Jackie experimentámos                
juntas todos os tipos de modalidades de cura. Um dia visitámos uma vidente que usava               
hipnoterapia como uma forma de aceder a memórias de “vidas passadas” para ajudar a tomar               
consciência de padrões que podem estar a acontecer nesta vida. Tive uma visão onde vi que                
em várias vidas aconteceu como que uma tragédia romântica na qual eu perdi o amor da                
minha vida. Ou eu era assassinada ou eu e o meu companheiro éramos separados por               
circunstâncias terríveis. 
 

A fonte dos meus medos e tristeza atuais é a minha velha crença de que posso perder                 
aquele que amo e aqui estou eu novamente - desta vez com o David no papel principal. Mais                  
uma vez sinto as mesmas emoções intensas e vejo que esta crença ainda está por curar. 

 
Liguei ao David e partilhei a minha “experiência de regressão a vidas passadas” e os               

meus sentimentos atuais de tristeza e perda, e ele disse “Não há realmente um problema”.               
Tentei explicar-lhe a realidade do meu problema e ele repetiu novamente que não via nenhum               
problema. Perguntou-me se eu queria continuar a jogar esse jogo. Eu ri-me! No meio da               
minha tristeza e pesar eu estava a rir! Aqui estava o meu ator principal a não “comprar” o                  
meu sofrimento e a não tentar compreender o incompreensível de maneira nenhuma. Em vez              
disso ele estava a lembrar-me da verdade! 

 

 



 

Dias depois num grupo do Curso uma das participantes partilhou uma história que ela              
contou todas as vezes em que eu estive nesse grupo. Ela contou a sua experiência enquanto                
enfermeira de reconfortar famílias quando um ente querido morre. Na sua tentativa de lhes              
trazer consolo ela mantém a verdade em mente e vê Cristo em todos. Senti-me agitada.               
Porque estaria ela a repetir a mesma história quase palavra a palavra? Achei que tinha               
compreendido o ponto da história, que é ver Cristo em todos, e queria desesperadamente              
levar isto mais profundamente.  

Mais tarde, quando me virei para o Espírito Santo para pedir ajuda, vi imediatamente a               
ligação. Ela estava a falar sobre amor e perda, amor e morte, amor e pesar. Por outras                 
palavras, todas as coisas em que eu estava a acreditar e às quais eu me estava a agarrar!                  
Abençoada és, minha querida irmã, por repetires esta história para mim até eu finalmente a               
compreender! Mergulhei num processo profundo de perdão com o Espírito Santo, libertando            
todas as minhas falsas associações entre amor e perda com todas as pessoas de que eu me                 
conseguia lembrar na minha mente. Foi-me dito: “Só podes acreditar e experimentar perda             
quando te identificas como sendo um dos personagens no sonho”. 

 
A canção “There is Only Love” (Só o Amor Existe) veio a flutuar à minha mente: “Só                 

existe amor, amor, dentro e fora, em cima e em baixo, a toda a nossa volta”. Lindo! Eu                  
senti-me livre! Livre para amar, livre para ser, livre para assistir ao que quer que se                
desenrolasse com alegria e confiança. 

 
Alegria 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Acabo de ler a secção sobre Alegria no Manual de               
Professores e diz assim “Alegria é o resultado inevitável da gentileza. … A alegria vai com a                 
gentileza assim como o sofrimento acompanha o ataque. M-4.V Fala-me sobre isto. 
 
Espírito Santo: A dor, o pesar e a tristeza vêm da crença no ataque. Acreditar na perda que                  
alguma coisa que nos é querida podia ser-nos tirada ou ser ameaçada, faz surgir a crença no                 
ataque. Onde está a confiança quando o ataque está na mente? Ela desapareceu da              
consciência; foi completamente apagada. A compreensão de que a perda é impossível é o fim               
do medo. Sem medo e sem a possibilidade de perda de qualquer tipo, a paz, a gentileza e a                   
alegria são experimentadas. 
 
Kirsten: Fala-me sobre a alegria ser uma canção de gratidão. 
 
Espírito Santo: A alegria é a expressão do teu estado natural, da tua herança. Ela é-te dada de                  
Deus. A paz e a alegria andam de mãos dadas com a gratidão. A compreensão de que estás a                   
salvo e és amada e completa - de que não há nada de errado, de que não há ninguém avariado                    
para ser reparado, de que todas as coisas operam juntas para o bem - faz surgir a alegria.                  
Somente as perceções equivocadas encobrem e obscurecem a eterna canção de gratidão do             
Filho para o seu Pai. Momentos de intensa gratidão são vislumbres da verdade que está               
sempre lá. 
 
Kirsten: Fala-me sobre “E Cristo também se inclina olhando para eles com gratidão”. M-4.V 
 
Espírito Santo: Isso é uma metáfora para descrever a ideia de Cristo. Este mundo parece ser                
linear e horizontal na sua abordagem da aprendizagem e da progressão. À medida que libertas               

 



 

estes conceitos da tua mente, abrindo-te para a verdade expansiva, começas a perceber que as               
ideias verdadeiras são verticais. Isto é outra metáfora, ou ideia de “apoio”, para te ajudar a                
sair das ilusões. Obviamente, no Céu, no absoluto, não existem níveis. Deus é. Cristo é uma                
ideia na mente de Deus. Cristo é. Tudo é um em perfeita igualdade. Nesta dimensão, Deus é a                  
ideia mais elevada. Tu podes considerar os anjos e os mestres ascensos como sendo ideias               
muito elevadas que acederam ao conhecimento que está além do mundo. Eles não estão              
vinculados às leis deste mundo.  
 
A frase “Cristo também se inclina olhando para eles com gratidão” descreve a parte mais               
elevada da tua mente, ou a verdadeira natureza do teu Ser, olhando para baixo em gratidão à                 
medida que continuas a despertar para a verdade sobre ti. Há apenas Uma Mente; assim               
sendo, todos os aspetos, dimensões, ideias e símbolos são reflexos da Mente Única. Eles              
podem parecer olhar uns para os outros, ajudarem-se uns aos outros, expressar gratidão uns              
aos outros. Novamente, estas são ideias em “degrau” úteis na compreensão. 
 
Kirsten: Como é que isso se encaixa com tudo ser um sonho? 
 
Espírito Santo: Tu estás consciente de que estás a sonhar. Estás a despertar para a verdade de                 
quem és e de quem o teu irmão é. Chamar esta experiência de sonho é simplesmente ter a                  
compreensão de que isto não é a realidade. Não é mais complicado do que isso. Desfruta do                 
teu sonho, sabendo que és totalmente amada e estás absolutamente segura. 
  

 



 

Capítulo Vinte e Um 
 

Novos Começos 
 
Verão 2006 
 
“Celebramos hoje o final feliz do teu longo sonho de desventuras. Agora, já não há sonhos                
escuros. A luz veio. Começa hoje o tempo da luz para ti e para todos. É uma nova era na qual                     
um novo mundo nasceu. O velho mundo não deixou nenhum vestígio à sua passagem. Hoje,               
vemos um mundo diferente porque a luz veio.” E-75.2 
 
Reencontro Feliz 
 

Eu continuava em oração em relação a se ficava na Nova Zelândia ou voltava para junto                
do David nos Estados Unidos. Vindo do nada, a amiga do David, a Lisa, convidou o David, a                  
mim e a outros amigos para a sua casa na Pensilvânia para um retiro de uma semana. Ela                  
estava muito entusiasmada, sentindo que era uma reunião muito importante e ofereceu-se            
para pagar os nossos bilhetes de avião de onde quer que estivéssemos no mundo. Isto era um                 
sinal claro. 
 

Pareceu-me bem. Eu sentia-me mais certa sobre o meu caminho e mais profundamente             
unida ao David do que nunca. Tinha-me sido dado todo o espaço que eu precisava para abrir                 
caminho ao longo das defesas nucleares do ego e ver por mim mesma o que eram e o que eu                    
realmente queria. O que eu queria era ir onde Ele queria que eu fosse. O que eu queria era ir                    
cada vez mais fundo no misticismo, até ao coração de Deus e não havia dúvida de que o meu                   
caminho era com o David. 

 
Senti-me como se estivesse a dizer sim a Deus pela primeira vez. Tinha dito sim antes                

mas agora sentia que não havia nada que me detivesse. Antes de deixar a Nova Zelândia senti                 
o meu coração cheio de amor e leveza novamente, como se tivesse saído para a luz do sol e                   
não houvesse mais nada a fazer senão brilhar. 

 
Após uma longa viagem cheguei à Pensilvânia e o David encontrou-se comigo no             

aeroporto. Foi um lindo e feliz reencontro. Quando chegámos a casa da Lisa ela tinha               
preparado um quarto para nós como se estivéssemos na nossa lua-de-mel. O universo inteiro              
parecia estar a conspirar para nos juntar e desta vez eu estava pronta para isso ser alegre.  

 
Chegaram pessoas de todos os cantos do mundo para participarem na reunião. Foi um              

ponto de encontro fundamental que o Espírito organizou para todos nós. O sentimento de              
comunidade e a alegria de estarmos juntos foram sentidos por todos nós. Era claramente um               
novo começo de alguma forma que não podíamos definir mas confiámos que se tornaria              
óbvio. 

 
O Passado Foi-se 
 

A experiência de estar com companheiros poderosos, revelando-se na nossa união com            
Deus, era pura alegria. Estávamos todos tão gratos. O som do riso era a última coisa que                 

 



 

ouvia antes de adormecer todas as noites e a primeira coisa para a qual eu acordava todas as                  
manhãs. 
 

Certa manhã durante o retiro, estava sentada junto à fogueira em frente ao meu novo               
amigo Peter, quando tive outra experiência mística. Tínhamos acabado de abrir os olhos             
depois de meditar quando o mundo desapareceu numa névoa de luz branca. A forma do meu                
amigo desapareceu à medida que a luz brilhava a partir dele, mostrando-me claramente como              
a “máscara corpo”era um ecrã temporário. A experiência pareceu continuar e continuar, e             
permiti-me render-me completamente ao libertar da ilusão do mundo. Tudo à nossa volta             
desapareceu e tudo o que sobrou era puro amor e luz. 

 
Passado algum tempo uma chuva suave começou a cair e o mundo da forma começou a                

regressar gradualmente à minha consciência. Toda a gente tinha ido para dentro de casa e               
reunido com o David na sala de estar. Quando entrei o David olhou para cima a partir da sua                   
cadeira e viu os meus olhos bem grandes abertos. “Oh, tu estás a ter uma daquelas                
experiências”, disse ele brilhando em reconhecimento. Senti-me como uma criança,          
completamente sem noção e um pouco cambaleante. O David conduziu-me gentilmente para            
me sentar no seu colo e continuou com uma conversa profunda com o grupo, focando-se no                
tópico sobre aceitar a Expiação. 

 
A devoção da Lisa ao perdão era tão clara e certa que dificilmente é de surpreender o que                  

aconteceu durante o retiro. Uma das suas irmãs tinha sido assassinada há doze anos atrás. O                
assassino, que tinha sido condenado, tinha passado os últimos dez anos em isolamento, no              
corredor da morte. Uma manhã a Lisa atendeu um telefonema de um repórter de jornal que                
estava a ligar para pedir reações à notícia de que o assassino condenado poderia ser retirado                
do corredor da morte. A primeira reação da Lisa foi: “Que bom! Eu não acredito na morte.                 
Nós acreditamos no perdão e a nossa vida é toda sobre Deus. É sobre libertar o passado.                 
Acabou. Já se foi.” O repórter pediu se havia outro membro da família com quem ele pudesse                 
falar e a irmã da Lisa foi ao telefone. Ela disse: “A nossa família perdoou o passado. Nós não                   
mantemos mágoas e eu espero que ele seja libertado da prisão da sua mente. Eu espero que                 
ele receba esta mensagem porque ele merece ser livre da culpa.” 

 
Não muito depois a Lisa lembrou-se que o nome do homem condenado era Freeman              

May (Homem-livre Maio). Estávamos no mês de Maio, e no que a nós dizia respeito, ele                
estava a tornar-se num homem livre! Aos nossos olhos e aos olhos de Deus ele tinha sido                 
perdoado e libertado da culpa. Foi poderoso. 

 
Deus Meu Pai, Somente Tu 
 

Depois do retiro na Pensilvânia repousei no calor da radiância de uma semana incrível              
de milagres e alegria. Sentia tanto Amor - pelo David, por Deus, pela vida, por todos os                 
abençoados momentos. O meu relacionamento com David refletiu novamente a alegria pura e             
honesta do meu relacionamento com Deus. O David tinha muitos encontros agendados depois             
do retiro e a Lisa convidou-me a ficar na casa dela por alguns dias. Sentei-me em reflexão em                  
silêncio e esta oração fluiu do meu coração. 
 
Hoje repousamos na luz do silêncio... 
Um silêncio desceu sobre o mundo todo. 

 



 

 
Eu estou entre os ministros de Deus 
Este pensamento irradia da minha mente, 
Envolvendo toda a Filiação. 
 
Deus, meu Pai 
Somente Tu. 
Vagas de gratidão ondulam 
Através do oceano da Mente Ùnica 
 
Deus, meu Pai 
Somente Tu. 
 
Crianças inocentes, a despertar de um sonho, 
Percebendo que nada disto era real... 
 
A minha mão está na Tua, 
Os meus olhos voltaram-se para Ti 
O meu coração é dado e será para sempre verdade, 
A Deus meu Pai, 
Somente Tu. 
 
Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, 
Eu deposito a minha confiança na tua Palavra, 
Eu ofereço a minha Vida a Ti, 
E agora eu estou em Casa. 
Contigo. 
 
Não existe nenhuma jornada, 
Tu és o meu destino 
Não existe mais nada, 
Tu és Tudo. 
 
Eu sou amor, eu sou completo, contigo. 
 
E agora é tempo de rir e de brincar, 
Agora é tempo de nos alegrarmos, 
Agora é tempo de partilhar a boa nova: 
Ele está aqui, eu estou em casa, eu sou livre. 
 
Apareceram Anjos 
 

Quando o David e eu regressámos à Casa da Paz, já tarde num Domingo à noite, fomos                 
recebidos por uma Tripod feliz e o seu novo irmão Sam, nenhum dos quais conseguiu parar                
de ronronar. Por volta das três da manhã fui acordada pela Tripod que saltou para o meu                 
peito, incapaz de conter o seu amor. Ela estava tão feliz quanto eu por eu ter voltado. 
 

 



 

Eu tinha estado em oração em relação a receber alguma ajuda com a Casa da Paz. Eu e o                   
David passávamos muito tempo fora e parecia que a casa não tinha recebido uma boa limpeza                
a fundo fazia anos. Ao observar a Lisa a limpar a casa depois do retiro a maneira como eu me                    
sentia em relação a cuidar da casa mudou instantaneamente. Ela acendeu velas, colocou             
música e pôs o seu coração nisso. A casa literalmente brilhava quando ela terminou. A Lisa                
limpou para Deus e fê-lo com grande alegria. 

 
Enquanto o David tratava de responder aos emails acumulados eu tive dois dias de              

limpezas para preparar a receção das nossas visitantes Tamara e Jody que vinham do              
Tennessee para passar o fim-de-semana. Quando elas chegaram levaram-nos a comer fora            
uma bela refeição. Tivemos conversas profundas pela noite dentro sobre Deus e            
relacionamentos. Quando se retiraram para os seus aposentos elas disseram-nos com absoluta            
sinceridade que estavam lá para serem úteis. O seu desejo de coração era ajudar de todas as                 
formas que pudessem - limpar, fazer recados, trabalhar no quintal, qualquer coisa. Eu mal              
podia acreditar. Pensava que ia tomar conta delas durante o fim-de-semana mas elas tinham              
sido claramente anjos enviados diretamente do Céu em resposta á minha oração a pedir              
apoio! 

 
Na manhã seguinte a Tamara, a Jody e eu colocámos luvas de borracha e limpámos,               

ordenámos, organizámos e esvaziámos coisas o dia todo. Foi muito divertido. Tudo parecia             
fresco e novo. Fizemos uma caminhada nessa noite e meditámos em bancos de jardim junto à                
igreja de São Bernardo. Uma figura de Maria estava ali próximo, com as suas mãos na                
posição de oração e canteiros de flores à sua volta. 

 
Eu senti-me totalmente abençoada por ter uma família comigo onde quer que eu fosse.              

Mais tarde, quando me sentei à secretária para responder a emails, ouvi um ronronar feliz a                
vir debaixo da cadeira e pensei para mim mesma, Tudo o que vejo é devoção e tudo o que                   
sinto é amor. Está aqui, agora mesmo, e eu estou tão grata. 

 
Para Além do Manifestar 
 

Na noite passada eu e o David vimos o filme O Segredo com a Tamara e a Jody. Este                   
filme conduz-nos de forma fantástica a perceber o poder da mente e da lei da atração - aquilo                  
em que nos focamos e queremos é o que recebemos. Grande parte do filme é sobre                
manifestar, sobre conseguirmos o que queremos do mundo. 
 

Esta manhã eu fui guiada a ler a secção “A responsabilidade pelo que se vê” no Curso: 
“Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido 
quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que me parecem acontecer eu peço-as e 
recebo-as conforme pedi.” T-21.II.2 

 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Podes dizer-me como é que isto funciona com “o guião já                
está escrito” e com a rendição “àquilo que é”? 
 
Espírito Santo: O observador é um estado da mente no qual tu te conheces como estando para                 
além do campo de batalha, um com Deus, e portanto não à mercê do mundo. Passar de tomar                  
consciência do potencial da mente para o assumir total responsabilidade pela visão, é trazer a               
consciência de volta à Fonte. 

 



 

 
Conhecer o teu ser é estar inteiramente além deste mundo e das suas tentações. Pedir a Deus                 
em todas as circunstâncias “Qual é a tua vontade para mim?”, é alinhar-se com o Espírito e o                  
resultado será sempre para o teu bem maior. 
 
Kirsten: Então é como ABCD ... 
A) Eu tenho uma mente poderosa. Eu afeto o meu mundo. 
B) Eu pareço manifestar o que eu quero. Eu sou responsável pelo que vejo, penso e sinto.  
C) Eu não quero nada deste mundo, somente Deus.  
D) Mostra-me o caminho para Deus. Eu entrego a minha vida à orientação do Espírito em                
todas as circunstâncias. 
 
Agora, eu sou livre. Eu sou um com Deus porque o meu desejo não está dividido. 
Espírito Santo: Lembra-te sempre que Deus é Causa, e tu, sendo o Seu Filho, és Efeito. Sem                 
o propósito do perdão o desejo de ser o “Governante do Universo” é uma meta egoica. Ser                 
“mestre do meu próprio destino” pode ser um degrau útil no caminho para tomar consciência               
do poder da mente, mas em última análise, temos de chegar a um ponto de rendição,                
humildade e aceitação. Deus é o Pai e Cristo a Sua amada criação, através do qual derrama o                  
seu Amor infinito e poder. 
  

 



 

Capítulo Vinte e Dois 
 

Ensina Apenas Amor 
 
Verão 2006 
 
“O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas metas são opostas, assim também é                 
o resultado. O Espírito Santo começa por te perceber perfeito. Sabendo que essa perfeição é               
compartilhada, Ele reconhece-a em outros, fortalecendo-a assim em ambos. Em vez de raiva,             
isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão.” T-6.II.4-5 
 
“A única segurança está em estender o Espírito Santo, porque na medida em que vês a sua                 
gentileza nos outros, a tua própria mente percebe a si mesma como totalmente inofensiva.              
Uma vez que possa aceitar isso plenamente, ela não vê nenhuma necessidade de se proteger.               
A proteção de Deus então desponta sobre ela, assegurando-lhe estar perfeitamente segura            
para sempre.” T-6.III.3 
 
Inocência 
 

Eu e o David partimos para a Califórnia para passar uns dias com amigos e oferecer                
encontros no seu centro local nas montanhas de São Bernardino.  
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. O que me podes dizer sobre o meu medo de que uma irmã                  
tenha a perceção de que eu a ataquei? Ela pode ter razão. Eu reagi porque o que ela publicou                   
não estava, na minha forma de ver, em alinhamento com o Curso. Sentia que ela deveria estar                 
a defender uma posição de professora do UCEM e ela estava a usar uma linguagem e ideias                 
que não eram do Curso. Senti um senso de julgamento e de quem se acha certo, e                 
provavelmente não lhe deveria ter escrito naquele momento. Não me sinto bem. Estarei eu              
apenas a representar a possibilidade de afinal ser culpada? 
 
Espírito Santo: Amada criança, a inocência é o que tu és. A inocência é quem tu és. Coloca a                   
tua inocência nas mãos de Deus e lembrar-te-ás da paz. Coloca a tua inocência à mercê do                 
mundo e perceberás julgamento e condenação. 
 
Não projetes na tua irmã e irmão, pois então eles não serão mais a tua irmã e irmão mas teus                    
inimigos. Estende apenas amor e serás assegurada da tua santidade devido à tua aliança com               
Deus. Questionar a tua impecabilidade é questionar o Filho de Deus, que é questionar tudo o                
que eu ensinei e tudo o que Deus É.  
 
Kirsten: Obrigada. 
 
Onde Está a Consistência? 
 

Eu senti-me muito reconfortada depois de receber a resposta amorosa do Espírito sobre a              
minha inocência mas algo estava a surgir na minha mente; podia sentir o ego a ser retirado                 
para fora do seu esconderijo. 
 

 



 

Um dia, enquanto o David estava a falar no encontro na Califórnia, comecei a percebê-lo               
como inconsistente. Ele começava uma conversa e na segunda frase parecia estar a             
contradizer-se a si mesmo. Eu queria entrar em cena e chamar a atenção para isso mas algo                 
me impediu. Assisti e ouvi assim como os meus amigos ouviram, aparentemente encantados             
com o que ele estava a dizer. Ou eles não se apercebiam do quão abertamente contraditório                
era tudo o que ele dizia ou eles fingiam não reparar. Comecei a sentir-me como se estivesse a                  
enlouquecer. O que estava a acontecer? 

 
Sentei-me na beira da cadeira a sentir uma urgência interna. “David!” Dei-lhe um toque              

a certa altura mas não conseguia encontrar as palavras para apontar para o que eu estava a                 
ver. Abanei a cabeça e ele continuou. Eu tinha de sair dali. Quietamente saí da sala, peguei                 
nos meus sapatos e dirigi-me para a porta. Comecei a caminhar na montanha a grande               
velocidade e a sensação de intensidade em volta do que tinha estado a percecionar aumentou.               
Senti uma raiva a movimentar-se dentro de mim. Como é que o David podia ser tão                
inconsistente? Como é que a escrita inconsistente da minha amiga ontem foi tornada pública?              
É suposto sermos um exemplo de consistência. Seria eu a única que se importava? 

 
Quanto mais caminhava mais intensidade sentia. Quando finalmente cheguei ao topo da            

montanha, sentia-me como se fosse explodir. Dei comigo entre árvores e grandes rochas, o              
sítio perfeito para chorar por ajuda. “Espírito Santo!” perguntava eu, “Onde é que estás? O               
que é que se passa? Onde está a consistência? Eu quero consistência!” 

 
A raiva baixou e uma onda de tristeza surgiu. Enquanto as lágrimas caiam, percebi que               

era por Deus que eu estava a chamar. Foi tão bom perceber isso, sentir a profundidade desse                 
desejo no meu coração. Esperava um comportamento consistente de mim e do mundo. Algum              
tipo de autoconceito de professora se tinha infiltrado, o qual eu estava a tentar defender para                
mim mesma e estava depois a projetar em outros - isto claramente não era do Espírito. 

 
Finalmente, quando percebi onde a verdadeira consistência era encontrada, a luz brilhou            

sobre as minhas lutas do passado e um sentimento profundo de paz retornou à minha alma. 
 
Olhei em volta e dei comigo num sítio lindíssimo! Quando olhava para fora do local               

onde me encontrava no topo da montanha vi vários planadores no céu. Eles eram livres,               
subindo, levados silenciosamente e sem esforço nas correntes de ar. Lágrimas de gratidão             
continuaram a cair suavemente pelo meu rosto. Senti uma grande quietude interior e fiquei              
sentada a observar os planadores por uma hora ou mais. Então senti o ímpeto de regressar e                 
partilhar as boas notícias com o David.  

 
Os Compromissos Levam à Consistência 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Estou profundamente inspirada com o tema da            
consistência. O que mais me podes dizer? 
 
Espírito Santo: Deus é consistente porque Ele não muda a Sua mente. Eu sou consistente               
porque sou a Voz por Deus. A orientação que recebes de mim é sempre consistente porque é                 
de Deus; está em alinhamento com Deus. 
 

 



 

O ego é inconsistente. Este mundo é uma projeção de formas que mudam. A consistência não                
pode ser encontrada neste mundo ou nas coisas deste mundo. Tal como está explicado em Um                
Curso em Milagres, aqueles que buscam inconsistência no livro irão encontrá-la e aqueles             
que buscam clareza irão encontrá-la. Não te vires para a forma em busca de salvação; vira-te                
antes para mim, o teu guia, aquele que conhece o teu bem maior em todas as circunstâncias. 
Sentir-se dececionado depois de se encontrar inconsistência nas palavras, ensinamentos, ou           
comportamentos dos outros é o resultado do julgamento, e a única correção é o perdão da                
nossa própria perceção equivocada. Expectativas e comparações levam sempre ao          
desapontamento. Apenas Deus pode prover aquilo de que estás á procura. 
 
A tua responsabilidade é a de aceitar a Expiação para ti mesmo. Aceitar a Expiação é curar-se                 
e tornar-se feliz, regressar a um estado como o de Deus. Deus é consistente e ao aceitares a                  
Expiação estás a libertar crenças egóicas e a tornares-te consistente na tua forma de pensar.               
Isto significa que os teus pensamentos, palavras e ações vão alinhar-se e tornar-se             
consistentes em todas as circunstâncias.  
 
Porque eu sou aquele a quem o plano foi dado, tu não tens como saber os melhores interesses                  
do outro. Julgar as ações, palavras e ensinamentos do outro vai resultar em perceções              
equivocadas. Mais uma vez eu lembro-te, isto é simplesmente outra oportunidade de perdão. 
 
Neste mundo a consistência é impossível porque este mundo está enraizado no tempo. O              
tempo é a tentativa ilusória de fragmentar a eternidade. Comparar ensinamentos passados            
com ensinamentos presentes, ou comparar o que é dito numa parte de um livro, como Um                
Curso em Milagres, com o que é dito em outra parte do livro, é a tentativa de juntar pedaços                   
separados de informação, julgá-los e tirar conclusões com base no resultado dos julgamentos.             
Julgar a forma é insanidade; não prova nada e não pode levar à paz. 
 
O caminho para a paz é o perdão; ele é o desfazer da “mente eu sei” que pensa que sabe como                     
o mundo deveria operar, o que devia ser dito, e que mensagens deveriam ser entregues. Este                
tipo de pensamento quase sempre resulta na tentação de se retirar, de julgar o mensageiro e de                 
recorrer à separação como solução. 
 
Compromissos e tarefas envolvendo a forma são um meio de prática para o treino da tua                
mente. Eu vou guiar-te nestes compromissos. Lembra-te que embora a forma vá mudar, o              
conteúdo dos meus ensinamentos e a minha orientação são sempre consistentes, sendo de             
Deus. 
 
[Eu escrevi à minha amiga do UCEM e partilhei tudo o que aprendi com ela. No meu estado                  
de humildade, disse-lhe que gostaria de não ter respondido ao que ela tinha escrito sem ter                
primeiro permitido o meu processo de cura. Ela disse-me que também tinha levado a situação               
à oração com o Espírito e estava muito grata com a minha comunicação. Não era de admirar                 
que ambas tivéssemos chegado à mesma compreensão de onde a verdadeira consistência está.             
Ela está no nosso propósito do perdão, na nossa inocência e em Deus.] 
  

 



 

Capítulo Vinte e Três 
 

Intimidade É com Deus 
 
Verão/ Outono 2006 
 
“Vamos ficar contentes porque podemos caminhar pelo mundo e achar tantas oportunidades            
de perceber outra situação onde a dádiva de Deus pode mais uma vez ser reconhecida como                
nossa!” T-31.VIII.9 
 
Milagres Doces 
 

Eu e o David regressámos à Casa da Paz para duas semanas de quietude antes de eu                 
partir para uma viagem de um mês com a minha amiga Carolina da Venezuela. Era a primeira                 
vez que eu ia estar a viajar para encontros com alguém que não o David e ele estava a                   
apoiar-me totalmente. 
 

Num Domingo de manhã eu e o David fizemos uma caminhada matinal pela vizinhança.              
Quando passámos pela grande igreja de São Bernardo ouvimos um sussurrar entusiasmado            
“Olha! Há ali pessoas!”. Uma mulher e um grupo de crianças pequenas estavam sentados à               
sombra junto ao passeio. Eles brilhavam de felicidade e claro que tinha a ver com os assuntos                 
de seu Pai. Nós abrandámos ao aproximar-nos deles e uma das meninas pequenas caminhou              
até nós lentamente, segurando uma fatia de pão como se fosse um anel numa almofada a ser                 
apresentado numa cerimónia. 

 
Eles estavam a oferecer fatias de pão com um pedaço de papel escrito em cada fatia. A                 

mensagem dizia “Fantástico Deus”, acompanhado da história sobre Jesus ter multiplicado os            
pães e os peixes para alimentar todos os que foram para estar com ele. 

 
Tão bonito. Eles estavam tão felizes por nos oferecerem um presente e celebrar o nosso               

amor em comum por Deus. O rapaz mais pequeno saltou para cima e para baixo junto a um                  
arbusto, acenando e sorrindo quando nos juntámos a um coro de “Deus iupi!” com grandes               
sorrisos. Escusado será dizer que o pequeno-almoço nessa manhã foi torradas com compota -              
delicioso! 

 
Criador do Meu Mundo versus Ser o Observador 
 

Eu li algumas páginas de um livro espiritual e fiquei confusa. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. O Curso ensina que o ego projetou o mundo. Este livro diz                 
que somos o criador do nosso próprio universo e o Deus da nossa própria experiência. 
 
Espírito Santo: Tu és responsável pelos teus pensamentos. Os teus pensamentos tornam-se na             
tua experiência e tudo o que experimentas é aquilo pelo qual pediste. Compreender causa e               
efeito é compreender que o pensador e os pensamentos são o mesmo. Não existe um mundo                
objetivo lá fora. 
 

 



 

Kirsten: Como é que ser totalmente responsável por tudo que eu vejo se encaixa na ideia de                 
ser o sonhador, que é desafetado e capaz de discernir a verdade das ilusões? Ser o criador do                  
meu próprio universo parece ser algo proactivo, enquanto que ser o observador parece             
envolver dar um passo atrás e observar o ecrã, permanecendo não afetado pelos caminhos do               
mundo. 
 
Espírito Santo: A pergunta que estás a fazer é “Quem é o eu?”. O processo de treino da mente                   
de Um Curso em Milagres leva-te por uma descoberta de quem tu pensavas ser e o que                 
pensavas ser verdadeiro. O autoconceito, o pequeno “eu”, acredita estar no mundo, um entre              
outros seis biliões, a viver a sua própria vida. Ele começa a perceber que estava enganado -                 
que não está de forma alguma à mercê do mundo. 
 
O estado de observador é um regresso à mente, de experimentar a unicidade e a               
invulnerabilidade. A identificação é com Deus, não com o autoconceito e o seu corpo. No               
recuar para a experiência de ser o observador tens de perceber o poder da mente através de                 
milagres. Tens de tomar consciência da ligação entre pensamentos e a experiência. 
 
Kirsten: Eu sinto que sou o observador a maior parte do tempo, fluindo alegremente,              
assistindo à Kirsten a cuidar dos “assuntos” de seu Pai. Mas às vezes sinto que tenho de ser                  
proactiva: penso que posso melhorar o sonho para mim mesma - e tendo uma mente               
poderosa, certamente posso! [Sorrio ao tomar consciência do meu pensamento] 
 
Espírito Santo: A pergunta a ser feita é “O que é que eu quero?”. No momento em que                  
consideras que o sonho é real e tentas melhorá-lo, perdes consciência de ser o observador. 
 
Kirsten: Sim. Eu estou novamente a pensar que sei o que seria melhor para mim mesma e                 
para a minha vida. Retirei a minha confiança total e fé das mãos de Deus e depositei-as nas                  
minhas próprias mãos.  
 
Espírito Santo: Como sempre, vira-te para mim para receber orientação em todos os assuntos. 
 
Um com Deus 
 

Hoje andei no cemitério Spring Grove, e embora eu vá lá esporadicamente, desta vez              
senti-me como se o estivesse a ver pela primeira vez. Estava maravilhada com a beleza. O                
Amor de Deus estava refletido por toda a parte e fiquei com lágrimas nos olhos. Ao caminhar                 
à volta de um lago, peixes coloridos, enormes e brilhantes vieram para me cumprimentar              
enquanto passava. Nunca tinha visto peixes como estes - um era do mais profundo amarelo; o                
outro, o laranja mais brilhante que já vi. Um esquilo mostrou-me o caminho enquanto eu               
atravessava uma ponte de pedra, indo a saltitar e fazendo pausas para olhar para mim               
conforme ia saltando. 
 

Ao parar à sombra de uma linda árvore os meus olhos fixaram-se num sinal com o nome                 
dela, “Carolina Allspice”. Desatei a rir - era um lembrete engraçado da minha amiga e fez-me                
sentir que eu não podia estar mais conectada do que isto. 

 
Depois de tirar uma manta do carro dirigi-me para um lugar à sombra junto a outro lago.                 

Pouco depois de me sentar um enorme peixe nadou muito próximo. Três gansos do Canadá               

 



 

aterraram no lago e nadaram na minha direção em perfeito uníssono. As suas cabeças              
estavam erguidas e moviam-se graciosamente. Eu estendi-lhes amor, sabendo que estava a            
estender amor a mim mesma. Fechei os olhos e repousei na paz. Quando os voltei a abrir os                  
gansos tinham desaparecido e uma tartaruga tinha aparecido. Com a sua cabeça fora de água               
e a boca bem aberta, ela estava a olhar diretamente para mim. 

Ao regressar à Casa da Paz senti-me completamente conectada e a saber que tudo estava               
dentro da minha mente. O meu coração estava cheio, a transbordar. Eu sabia que estar só era                 
verdadeiramente impossível. Sendo um com Deus, um com tudo o que existe, é a única coisa                
que é real. 

 
A Carolina chegou da Venezuela uma semana depois e viajámos juntas pela Flórida e              

pela Califórnia. Era tão feliz estar com ela, imersas na música e no movimento, permeadas               
pela claridade dos ensinamentos do UCEM. Durante o tempo que passámos juntas            
experimentei uma pausa bem-vinda da intensidade do desfazer do especialismo. Toda a            
viagem foi muito leve, como se eu estivesse num retiro. Foi um lindo presente. 
 
Ir além do Relacionamento Interpessoal 
 

Depois da viagem com a Carolina para os nossos encontros, foi-nos oferecido a mim e               
ao David a estadia uma cabana no bosque e eu estava entusiasmada para ir passar lá uma                 
semana tranquila a sós. Era muito raro termos tempo sem nada programado para nós e               
imaginei que seria profundamente repousante - mal eu sabia no que estava a entrar. Acabou               
por se revelar tudo menos repousante para mim. No entanto, foi a altura perfeita para passar                
por uma cura profunda. 
 

O meu relacionamento com o David tinha-se tornado num ídolo na minha mente e              
andava a tentar esconder este facto de mim mesma com medo de o perder. Sempre que ele                 
falava em ir visitar e apoiar amigos eu sentia-me imediatamente ameaçada e queria saber se               
ele se referia a uma mulher ou a um homem. Se era um homem eu sentia-me relaxada e                  
amorosa. Se era uma mulher solteira sentia uma clara falta de boas-vindas na minha mente.               
Exceto nos momentos em que estávamos a ensinar, sentia uma tensão de saber que não estava                
completamente unida ao David na verdade. Não me sentia totalmente amorosa em relação a              
ele, a mim ou a qualquer outra pessoa enquanto estes pensamentos não amorosos estavam              
escondidos na minha mente. 

 
Não sei quando começou a acontecer, mas comecei a pensar na Casa da Paz como a                

minha casa e no David como o meu companheiro e senti-me protecionista dos dois. Senti-me               
como se as paredes estivessem a encurralar-me. A relação com o David mudou de uma de                
puro amor para uma de apego e especialismo. O que considerava ser minha relação, já não                
era um relacionamento santo. O David e o Espírito estavam ambos a guiar-me para deixar ir o                 
ídolo David e para me voltar para o Espírito em mim como a minha verdadeira fonte de amor. 

 
O David não conseguia unir-se a mim no estado mental em que a minha mente estava                

porque o verdadeiro amor não estava presente. Eu sabia que o David diria que o nosso                
relacionamento estava terminado porque para além do especialismo em que eu estava            
encalhada ele sabia que o nosso relacionamento era eterno. O meu medo profundo de perder               
o David estava a impedir-me de ver claramente. Virei-me para o Espírito Santo em oração. 

 

 



 

Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Por favor ajuda-me com os conceitos de intimidade e              
parceria. 
 
Espírito Santo: Intimidade é com Deus. 
Kirsten: Tu sabes tudo o que se está a passar na minha mente e conheces o desejo do meu                   
coração. Por favor ajuda-me a ter clareza em relação a isto. 
 
Espírito Santo: A ideia de parceria é um passo. Na unicidade não existe parceria. Parceria               
implica dois. Neste mundo é útil usar o símbolo de parceria até que não seja mais útil. 
 
Kirsten: Então o David está além da ideia de parceria e eu não. Quero estar numa parceria,                 
por isso, de que é que isto serve? Se tudo para além do véu da ilusão é Deus - e eu sou tudo -                        
porque é que eu tenho de continuar neste sonho? Uma vez que sei da verdade, porquê                
continuar na forma? Eu não quero estar aqui.  
 
Espírito Santo: [Silêncio] 
 
Kirsten: Quero o meu relacionamento com Deus. Quero o meu relacionamento com o David.              
Não quero ciúmes, defesas, ataque ou especialismo. Estou disposta a escolher o milagre. 
 
[Fui guiada para a lição 264 do Livro de Exercícios no Curso “Eu estou cercado pelo Amor                 
de Deus”] 
 
Kirsten: Espírito Santo, fala comigo. 
 
Espírito Santo: Minha criança, o que gostarias que te dissesse? 
 
Kirsten: Fala comigo sobre o amor, a certeza, a segurança e o pertencer. 
 
Espírito Santo: Tu estás a chamar por Deus. 
 
Kirsten: Ele pode ouvir-me? 
 
Espírito Santo: Eu oiço-te. 
 
Kirsten: Se é por Deus que estou a chamar, porque é que Ele não me pode ouvir? Porque é                   
que Ele não me ergue nos Seus braços agora e me abraça para sempre? Tu usaste o símbolo                  
David para me abraçar e me ajudar a sentir segura mas eu não posso contar com a forma.                  
Tenho de ir além dela? Se sim, como? 
 
Espírito Santo: Eu sou o “como”. 
 
Kirsten: Tentei desesperadamente agarrar-me ao David e é um inferno. Não quero isto. Não é               
amor; é medo. Como é que me torno dependente de Deus quando o David está comigo?                
Como é que lido com isto em vez de tentar guardar isto para mim? E se acabo sem ter nada                    
para onde me virar? 
 
Espírito Santo: Confias em mim? 

 



 

 
Kirsten: Sim. 
 
Espírito Santo: Confia em mim através do David. 
 
Kirsten: Mas ele não é Deus. 
 
Espírito Santo: Pergunto novamente - confias em mim? 
 
Kirsten: Sim. 
 
Espírito Santo: Então confia em mim através do David. Não julgues os seus motivos ou os                
seus pensamentos. Ele é o teu irmão e companheiro poderoso, um símbolo na tua mente. Ele                
está a dar passos contigo, a guiar-te para casa com total devoção a Deus. Eleva a fasquia. É                  
disto que tens falado aos outros; agora é a altura de fazeres o mesmo. Eleva a tua mente;                  
ergue-a acima desta dimensão terrestre do relacionamento interpessoal e do pensamento           
baseado no comportamento. Tu estás tão além disto. Tu és tão mais do que isto. Não permitas                 
que a tua mente sagrada se afunde em ilusões. Esta é a tua escolha, dada a ti de Deus. 
 
Kirsten: O que será da vida da Kirsten? Para onde é que isto está a ir na forma? Eu vou ser                     
uma mística viajante ou vou-me estabelecer num lugar base? Eu vou ficar com o David?               
Estou com medo. 
 
Espírito Santo: Deus é Vida. Não há vida na forma. Fazer perguntas como estas é tentar                
matar Cristo. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu não podes medir a vida em termos de                    
símbolos; eles são sem significado em si mesmos. Entrega-me os teus medos e dúvidas e sê                
completa e totalmente intolerante a divagações da mente, isso não é digno de ti. Tu és o filho                  
santo e eterno de Deus. Aceita a tua herança agora. Levanta-te agora. Chega de brincar de ser                 
pequeno e vulnerável - liberta as testemunhas da dúvida. Liberta os símbolos do medo e da                
forma. Liberta todos os conceitos futuros e passados. Eles não são quem tu és.  
 
Apego ao Relacionamento 
 

Eu sou guiada a ler a secção no texto “Além de todos os ídolos” T-30.III. As notas que                  
escrevi parecem poesia: 
 
Os pensamentos parecem vir e ir, mas  
Os pensamentos de Deus estão além da mudança. 
O Pensamento que Deus mantém de mim é como uma estrela, 
Ele é o céu a abraçar-me e a segurar-me. 
Além de todos os ídolos está o Pensamento que Deus mantém de mim,  
Rodeado de quietude, 
Descansando em certeza e paz. 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Finalmente estou a descansar na paz. Por favor fala comigo               
sobre oferecer tudo em total confiança versus reter. 
 

 



 

Espírito Santo: A tua escolha é sempre entre o amor e o medo. O teu raciocínio ou é baseado                   
no medo ou te é dado. O sacrifício é sempre do ego. Oferece livremente e só podes receber                  
mais. Retém algo e vais experienciar e testemunhar a retenção. Tu sempre foste provida. Tu               
sempre tens o suficiente - mais do que suficiente. Eu estou sempre contigo. 
 
Abraça a tua vida inteiramente. Foram-te dados planos. Abraça-os, segue para a frente com              
eles, disfruta-os. Usa os recursos que te são dados; é para isso que servem. Apenas o acreditar                 
no ego e dar ouvidos a pensamentos de dúvida pode impedir-te da felicidade total agora. A                
Kirsten não tem todas as respostas; é-lhe dado o que ela precisa saber momento a momento. 
 
Kirsten: Ontem á noite, quando o David falou do nada que é o relacionamento baseado no                
ego, eu levei a peito. Sinto que agora tudo é temporário e não sei realmente com o que me                   
comprometer.  
 
Espírito Santo: O David é alguém que é devotado ao despertar e não vai ser atrasado. Ele não                  
espera nada menos de ti. A sua devoção é a Deus. O seu amor é o de Deus e por Deus. A                      
Kirsten não tem como satisfazer o seu desejo. Em qualquer momento em que o teu desejo                
seja por outro amor que não o de Deus, um falso ídolo foi escolhido equivocadamente e tem                 
de ser libertado. 
 
Estar com o David é ser totalmente devotado a Deus, ao despertar. Isto significa total               
devoção de oferecer tudo na mente; não há lugar para a retenção e aquele que retém não faz                  
parte do plano de Deus. Quando te identificas com aquele que retém, sentes a natureza               
temporária do ego, a falta de integridade e de compromisso. É claro que te sentes como se                 
estivesses num terreno instável - escolheste separar-te de Deus, como se ao fazê-lo isso              
pudesse proporcionar-te segurança, quando tudo o que tu queres é ser Um com Deus. 
 
Protecionismo é apenas outra máscara. Tu podes deixa-la ir agora. Era uma perceção             
equivocada acreditar que isso te podia levar para mais perto de Deus. Nos termos do mundo,                
“poupar para um dia de chuva” é sensato. Nos termos de Deus, nos termos do despertar, tens                 
de depositar toda a tua fé, confiança e devoção nas minhas mãos. Em termos de forma isto                 
significa dar livremente conforme és guiada e usar o que eu te dei para servir o meu plano. 
 
Isto É Sobre Tu e Eu 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo, do nada, o apego à Nova Zelândia voltou esta manhã. O                
que se passa? 
 
Espírito Santo: Confia. O plano ser-te-á dado momento a momento. Tal como no libertar do               
especialismo com pessoas, tens primeiro que deixar ir. Como é que eu te posso dar o mundo                 
real quando tu te estás a agarrar ao velho? Confia. Tu tens de permanecer na integridade.                
Tens de demonstrar honestidade e confiança. Tens de demonstrar o oferecer tudo; ao fazê-lo,              
tu aprenderás de Deus. Agarrares-te a alguma coisa deste mundo é a crença na morte. A tua                 
motivação tem de ser de Deus, não de medo e protecionismo. Como é que posso dar-te o que                  
queres quando te estás a agarrar ao que não queres com as duas mãos? Tens de te desatar.                  
Liberta a tua mente. 
 

 



 

Isto não é sobre o David ou um lugar. Isto é sobre tu e eu. Isto é sobre Deus. Isto é sobre                      
terminar com o ciclo do medo e da morte. A única coisa que precisa de proteção é a mente. A                    
tentativa de te protegeres enquanto corpo é escolheres manter-te no ciclo da morte. O guião               
do mundo é a morte. A libertação do guião do ego é vida, é Deus, é o despertar. O caminho é                     
confiar em mim. O despertar é total, não é parcial. Percorreste um longo caminho e não há                 
como voltar para trás. Não podes voltar para a morte. Isso simplesmente não é uma opção. 
 
[A minha mente estava a andar à roda com pensamentos sobre querer desesperadamente ter              
uma vida normal no mundo. O ego estava furioso, e então - como se fosse uma bolha -                  
rebentou. A tristeza surgiu enquanto eu dizia adeus a alguma esperança remanescente de um              
relacionamento interpessoal. Finalmente tinha tomado a decisão de libertar o desejo por um             
relacionamento como eu conhecia e de confiar. A luz regressou à minha mente.] 

Senti-me tão silenciosa. Sem palavras, sem histórias para contar, sem associações com o             
passado ou com qualquer coisa deste mundo. Desapegada, no vazio. 

 
Desapegada no Bom Sentido 
 

Tornou-se muito claro que não era para eu e o David continuarmos a ser parceiros               
num casamento, ainda que fosse para viajar e ensinar juntos. Ao apanhar um voo para               
Filadélfia com o David para um encontro, não fazia ideia de como iria correr já que me sentia                  
tão profundamente desapegada de tudo. Não tinha nada para dizer. Quando os nossos             
anfitriões nos foram buscar ao aeroporto, um amor suave e paz começaram a fluir pela minha                
mente. Embora eu me sentisse profundamente quieta, o Espírito fluíu através de mim naquela              
noite, usando muitas parábolas e ensinamentos das minhas experiências recentes. Senti-me           
ligada à profunda e vasta experiência de Deus e completamente desapegada ao mundo. Era              
como se a Kirsten tivesse ido embora. 
 
Para lá do especialismo e dos relacionamentos interpessoais, 
Por baixo do medo da morte e da perda, 
Para lá do desejo de reter e proteger, 
Está Deus. 
Apenas em Deus pode a certeza, a segurança, 
O amor, e a paz, serem conhecidos. 
  
No profundo silêncio da mente 
Está o Amor do Pai pelo Seu Filho. 
Estendendo-se para sempre, 
Eu sou o amado filho de meu Pai. 
Eu sou o Amor de meu Pai. 
 
Do Outro Lado 
 

Amor, paz e gratidão irradiavam por todo o meu ser. A ideia de que quaisquer erros                
tivessem sido cometidos no passado era incompreensível. Eu sei que tudo foi planeado por              
Um que me ama para me trazer a este estado de consciência. A abertura para o amor,                 
incluindo o apego a símbolos, foi desempenhado de forma perfeita. O Espírito usou os              
símbolos para me levar além deles.  
 

 



 

Se estou apaixonada agora? Oh, sim. O amor que eu sou é tão vasto e tão completamente                 
abarcante. Não há lugar algum onde o amor não esteja. O meu amor não está apegado à forma                  
e por isso não pode ser perdido. Todos os vestígios de ansiedade e dor desapareceram,               
dissolvidos na luz da verdade. A ideia de perda é agora impossível, risível. 

 
Eu estou tão profundamente agradecida a Deus, ao Espírito e a todos os abençoados              

reflexos do Amor de Deus que ajudaram a trazer-me aqui ao abstrato. Eu sou livre. 
 
Dançando na luz, cantando os Seus louvores, desfrutando em Deus… Ámen. 

 
  

 



 

Capítulo Vinte e Quatro 
 

Eu Estou a Chamar-te para Fora do Mundo 
 
Outono/ Inverno 2006 
 

Escuta com atenção ao longo do dia. 
Louva a Deus amando o Seu Filho. 

Louva a Deus elevando a tua mente até às alturas do Céu 
e dirigindo-te a cada irmão com amor. 

Louva a Deus oferecendo a cada irmão a oportunidade de se unir a ti. 
Não há maior serviço que possas oferecer ao Senhor. 

 
Anjos, Camiões, e Místicos com Pás 
 

Eu e o David temos sentido que seria muito útil ter algum apoio administrativo e               
doméstico. A nossa oração foi respondida na forma do Charles, um estudante do Curso que               
conhecemos num encontro. Ele escreveu-nos a dizer que gostava de viver na Casa da Paz e                
ajudar a cozinhar, limpar e com a administração. Era toda a ajuda que precisávamos. O               
Charles também ofereceu o valor total da sua pensão mensal, o que cobria exatamente as               
despesas da Casa da Paz! 
 

Depois de alguns meses connosco ele fez uma doação que era o valor necessário para               
comprar um carro e um jacuzzi. O David falava muitas vezes de como os Gregos tinham                
conversas profundas nas suas piscinas aquecidas. Eu adorei a ideia de estar dentro de água lá                
fora debaixo das árvores, observando os pássaros e os esquilos. 
 

Após alguma pesquisa descobrimos que o custo de construir a base para o jacuzzi era               
muito caro. Disponíveis para que nos fosse mostrado, entregámos o projeto ao Espírito para              
que nos dirigisse. No fim-de-semana seguinte vimos uma venda ambulante que           
comercializava de tudo, desde veículos a materiais de construção. Chegámos a tempo dos             
leilões de carros e, após algumas licitações, o meu braço disparou para no ar. Olhando para o                 
David, eu disse “O que é que está a acontecer?”, “Vai em frente”, respondeu o David.                
“Novecentos dólares da senhora”, disse o leiloeiro a olhar para mim. Outro licitante ofereceu              
novecentos e cinquenta dólares e o leiloeiro olhou novamente para mim. Eu gesticulei “não”,              
mas ele percebeu que sim. Claramente eu não estava no controlo do que estava a acontecer!                
Ao tentar dizer ao leiloeiro que eu tinha dito não, as minhas palavras foram ditas de forma tão                  
suave que ninguém as ouviu a não ser o David. O leiloeiro continuou a incluir-me na                
licitação, “Mil e duzentos dólares! Vendido para a senhora do polar azul!”. Aparentemente,             
eu tinha comprado uma carrinha pickup branca!  

 
O dono da viatura, o Mike, veio ter connosco para nos dar os parabéns por termos                

comprado tão bela carrinha. Nós dissemos-lhe que na verdade estávamos ali para comprar             

 



 

alguns tijolos uma vez que iríamos tentar construir uma base para um jacuzzi. Acabámos por               
falar com o Mike sobre o nosso ministério e sobre viver uma vida assente na confiança.                
Partilhámos que estávamos a deixar o Espírito guiar-nos em relação aonde ir e o que fazer,                
porque não tínhamos nenhuma ideia de como construir a base. Os olhos do Mike começaram               
a brilhar. Nas horas seguintes, entre chávenas de chá e conversas sobre o seu desejo por fé e                  
por perdão, ele encheu a nossa nova pickup com tudo o que precisávamos para construir uma                
base sólida. Ele explicou-nos com detalhe como construir a base e emprestou-nos o             
equipamento e ferramentas que iríamos precisar. Ele alegremente doou tijolos, cimento,           
pavimentos e areia. A fé do Mike em Deus foi restaurada e nós estávamos todos em enorme                 
alegria! 
 

Conduzimos de volta a casa na nossa nova pickup, carregada de amor, gratidão, tijolos e               
argamassa. Oh, que maravilhoso plano o do Espírito! Nas semanas seguintes trabalhámos lá             
fora, construindo a base e uma zona com pátio. O Charles muitas vezes observava da janela                
da cozinha enquanto o David e eu construíamos alegremente. Ele estava surpreendido por ver              
místicos a carregar areia e a fazer pavimentos. Ele achava que a sua chegada ia libertar-nos de                 
tarefas práticas para que nos pudéssemos focar nas nossas funções de comunicação! Era             
certamente um projeto inesperado e nós apreciámos completamente a mudança de ritmo.            
Víamo-nos a rir sobre como os panos de fundo eram todos a mesma coisa quando estávamos                
na alegria do Espírito - desde viajar, até ao aconselhamento e o carregar tijolos. 

 
Em competição com Deus 
 

Fizemos outra viagem de carro até à Florida, onde o David tinha uma série de encontros                
planeados. No meio dos encontros o pensamento eu quero falar começou a surgir dentro de               
mim novamente - desta vez com uma vingança. Era novamente como a experiência eu não               
sou mais do que um acessório para o místico, na Argentina, mas mais intensa.  
 

Rapidamente em cada encontro eu sentia-me impaciente e subutilizada. Deixado fora de            
controlo, o ego começou a julgar o David por não me deixar falar. Na minha perceção o                 
Espírito fluiu pelo David quase sem fazer pausas e eu falava talvez uma ou duas vezes, muito                 
rapidamente. Imediatamente depois de cada encontro, o David virava-se para mim com um             
enorme sorriso e dizia “isto foi maravilhoso”. Agh! Eu não queria rebentar a sua bolha e                
dizer-lhe o que se estava a passar na minha mente. 

 
Muitas pessoas vieram ter comigo no fim dos encontros e disseram-me que o que eu               

tinha dito tinha sido essencial para elas ouvirem. Eu sentia-me banhada em gratidão,             
lembrando-me que tinha estado ao serviço do Espírito. Mas durante os encontros o que surgia               
dentro de mim era tudo menos gratidão e alegria.  

 
Manter segredos não era uma opção e então partilhei os meus pensamentos com o David.               

Ele escutou e partilhou um lindo ensinamento comigo sobre como nada daquilo era pessoal.              
Eu fiquei tão grata por receber a sua amorosa resposta. Ele disse-me que o Espírito estava no                 
comando de tudo, inclusive do falar. Senti que ele estava a falar de algo além do meu nível de                   
compreensão atual e estava muito recetiva ao que ele estava a dizer. 

 
Eu orei à noite, até tarde. Olhei para todos os meus familiares pensamentos de ataque               

sobre o David falar demasiado, sobre eu não ter oportunidade de falar, os orgulhosos              

 



 

pensamentos que eu poderia ter dito melhor e os pensamentos de indignidade de que eu não                
sabia o que dizer. Ainda sentia que isto era pessoal. Finalmente caí além da superfície dos                
pensamentos. Pude sentir imediatamente qual era a crença que estava na raiz disto:             
competição. Eu estava a competir com o David. O ego estava a competir com Deus! Não                
admira que o David não me tenha dado muito tempo de antena nos encontros. Com tudo isto                 
a acontecer, eu não estava a ser um canal limpo por onde o Espírito pudesse fluir.  

 
A minha oração voltou-se para “Espírito, mostra-me como isto não é pessoal. Mostra-me             

que o mesmo Espírito que está no David está em mim”. Foi tão feliz saber que eu estava a                   
experimentar a competição. Agora tinha algo com que trabalhar assim que os sentimentos             
surgissem. Graças a Deus! Não mais sentar-me em frente a uma audiência estando a desejar               
ter uma experiência diferente. Agora podia manter-me focada no propósito do perdão, sem             
julgar a minha experiência. Isto era tudo o que realmente queria. Mais do que ser o orador,                 
queria a força e a certeza de saber que estava onde devia estar. Queria estar no meu propósito                  
santo, conectada com o Espírito. 

 
Em oração, nas primeiras horas da madrugada, recebi um lindo ensinamento do Espírito             

a inundar a minha mente. Na noite seguinte no encontro, depois do David nos ter               
apresentado, todo o ensinamento que eu tinha recebido do Espírito na noite anterior fluiu pela               
sua boca. Deixei-me ficar sentada em absoluta alegria! Oh, ser mostrada que só há uma               
mente! Um Espírito! 

 
O David era um canal claro através do qual o Espírito podia fluir, então é claro que foi                  

ele que serviu como canal. Eu estava de volta ao amor e à total gratidão. 
 

Ter Direitos e o Medo da Perda 
 

Desde a minha recente semana em que deixei de lado o relacionamento interpessoal,             
reparei que a minha mente andou para frente e para trás em relação ao status do meu                 
relacionamento com o David. 
 

Quando uma intensidade ou orgulho surgiam e eu ficava ressentida com o David ou com               
o ministério, observava os meus pensamentos a querer empurra-lo para longe, contente de já              
não estar mais “num relacionamento” com ele. Do outro lado estava o sentimento matreiro de               
querer apresentar-nos ao mundo como se ainda estivéssemos juntos. Ao partilhar publicações            
na lista de emails sobre os próximos eventos senti uma súbita sensação de satisfação egoica               
sempre que escrevia os nossos nomes juntos. Tive de admitir a mim mesma que esta era a                 
imagem que eu queria apresentar ao mundo. Não queria que mais ninguém soubesse que não               
estávamos “juntos”. 

 
Uma visitante veio para ficar na Casa da Paz por duas semanas. A única coisa pela qual                 

ela se sentia atraída era por meditar e no princípio eu dei-lhe as boas vindas bem como ao seu                   
desejo por quietude. No entanto, passado algum tempo comecei a ficar ressentida com ela por               
não ajudar com a casa. Também percecionei um senso de direito pessoal a crescer. Estava               
investida em manter a imagem de alguém que é importante. Podia justificar a minha posição               
“importante” na Casa da Paz, ao passo que a nossa nova visitante estava a receber o nosso                 
apoio para simplesmente se sentar em meditação. 

 

 



 

Uma tarde o David começou a falar em providência divina e de como tudo era               
providenciado lindamente pelo Espírito. Ele alegremente disse-lhe que nós não possuíamos           
nada e que tudo - a Casa da Paz, o jacuzzi e todos os nossos recursos - eram para servir a                     
todos nós de igual forma. Estas observações fizeram-me lembrar da nossa experiência na             
Colômbia, quando ele disse que era casado com todos, inclusive a Lili e a sua mãe!  

A minha mente ficou cheia de pensamentos preocupantes: Eu trabalhei duramente para            
tudo isto. Geri cuidadosamente o dinheiro. Tenho viajado pelo mundo e passei por tantas              
coisas. Até coloquei o pavimento no pátio! Devotei a minha vida toda a isto e agora vejo que                  
todo o meu trabalho foi simplesmente oferecido assim. 

 
Regressei ao santuário do meu quarto e entrei em oração. Lembrei-me do ensinamento             

do Curso: “A propriedade é um conceito perigoso se é deixado por tua conta” T-13.VII.10 Meu                
Deus, não é que é verdade? O meu senso de direito e autoimportância levou-me a acreditar                
que a Casa da Paz pertencia mais a mim do que àqueles que, no meu julgamento, não                 
contribuíram tanto quanto eu. Realmente eu acreditava que os outros podiam ameaçar a             
minha relação com Deus, que eu podia perder por partilhar tudo com as minhas irmãs e                
irmãos. Uma profunda tristeza surgiu com o pensamento de que eu tinha falhado, de que não                
era amorosa o suficiente ou não estava suficientemente curada. Senti-me tão pequena nesta             
identidade. Chorei em silêncio e caí num suave render, aceitando completamente que não             
tinha controle sobre o que estava a acontecer. Tudo o que queria era deixar ir a dor. 

 
A Tripod Responde ao Chamado 
 

Numa noite, já tarde, estava a sentir uma tristeza profunda com o pensamento de              
perder o David. Sozinha na minha cama, estava silenciosamente a chamar pelo amor na              
minha mente. A Tripod ao ouvir telepaticamente o meu chamado começou a subir as escadas               
mas encontrou a porta do meu quarto fechada. Para que não fosse impedida, a porta abriu                
completamente e ela saltou para dentro do quarto com as patas completamente estendidas!             
Quando ela se levantou ouvi o seu “Miau!” como se estivesse a anunciar que estava tudo bem                 
agora que ela estava ali. Saltitou no chão e saltou para a minha cama, ronronando como um                 
trator e dando cabeçadas na minha mão com um amor tão intenso que eu não pude deixar de                  
rir. Ela ficou comigo a noite toda, ronronando sempre que eu me mexia. Senti o Amor de                 
Deus a regressar à minha mente e resolvi manter o meu coração aberto, não importava o que                 
acontecesse. 
 
Deixa Ir e Fica com o Amor 
 

Na manhã seguinte partilhei com o David a imensa tristeza que sentia por não sermos               
mais um casal. O David lembrou-me do meu desejo do coração com o qual comecei a minha                 
jornada. Eu desejava experimentar um amor que não pudesse terminar. E isto era isso. Isto               
era a resposta à minha oração. Isto era a resposta para não mais ser representado eu perder o                  
amor da minha vida, vida após vida. Era a hora de acabar com o drama romântico da                 
existência humana e aceitar a verdade no lugar disso - que o amor verdadeiro não pode                
chegar ao fim, que o amor verdadeiro é encontrado no propósito do despertar. 
 

Senti que o que o David me estava a dizer era verdade mas eu mal conseguia alcançar a                  
profundidade do seu significado porque estava com medo. O David esteve comigo em todos              
os momentos durante dois anos, apoiando-me, segurando-me, guiando-me. Ele estava tão           

 



 

intimamente associado com o meu relacionamento com Deus que eu simplesmente não sabia             
se o conseguia manter sem ele. Perguntava-me como é que era suposto deixá-lo ir e ficar na                 
mesma casa com ele. 

 
Claramente, o especialismo estava novamente a surgir na minha mente para ser curado.             

Tinha medo de ser substituída e então eu orei por orientação. Perguntei a Jesus onde é que ele                  
queria que eu fosse e esperei pela sua resposta. Mas ele não disse nada. Perguntei se era                 
suposto eu ir para à Nova Zelândia ou para o Kansas para visitar os nossos amigos mas                 
novamente a sua resposta foi o silêncio. Não era para eu sair. 

 
Eu observava a minha mente a querer justificar o desejo de me proteger da dor ao                

afastar-me do David. Sempre que isto começava a acontecer eu encontrava-o e ia diretamente              
na sua direção em vez disso. Ele recebia-me de braços abertos e eu encolhia-me e chorava.                
Era tão bom ser segurada nos braços do amor em vez de puxar para a escuridão, numa                 
tentativa louca de usar a separação como solução. 

 
Sem o símbolo do nosso casamento no lugar que deveria estar eu podia ver o que estava                 

por debaixo disso e o quanto investida nele eu me tinha tornado. O símbolo tinha-se tornado a                 
minha identidade e acreditava que eu estaria perdida sem ele. 

 
Eu Estou a Chamar-te para fora do Mundo 
 

Quando comecei a estudar o Curso tinha uma relação próxima com Jesus. Era como se               
Jesus tivesse escrito cada Lição do Livro de Exercícios especificamente para mim, como se a               
tinta ainda estivesse fresca no papel de cada página. Mas agora eu estava tão preocupada com                
o medo de perder o David que a minha relação com Jesus era por vezes quase esquecida.                 
Desejava que a conexão profunda voltasse. Entrei em oração profunda nas semanas seguintes             
e foi durante este período que a minha relação com Jesus se aprofundou mais do que nunca.                 
Estava acordada a qualquer hora da noite, a orar à luz das velas no santuário. Tinha longos                 
diálogos com Jesus, deitando para fora os meus pensamentos e medos enquanto olhava nos              
olhos de uma imagem dele. Uma noite ele disse-me uma coisa que me fez chorar de gratidão                 
e reconhecimento, “Eu estou a chamar-te para fora do mundo - tu apenas não sabias o que                 
isto significava antes”. 
 
O Milagre Envolve-te a Cada Bater do Coração 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Fala-me sobre o amor. 
 
Espírito Santo: Minha amada criança, eu estou sempre contigo. Eu nunca posso deixar-te.             
Apenas os teus pensamentos de dúvida podem parecer bloquear a minha voz na tua              
consciência, mas tu sempre voltas para mim. É a tua vontade e a tua vontade é forte. Tu                  
nunca estás sozinha. Eu estou sempre contigo, a guiar-te passo a passo. 
 
Presta muita atenção a cada momento e vais aperceber-te do amor e dos milagres que te                
cercam a cada bater do coração. 
 
Não tenhas a vida como garantida. Abraça-a. Valoriza-a. Agradece por ela. É a tua resposta               
às tuas orações. Estás a ser guiada para casa e depende de ti como te sentes em relação a isso                    

 



 

em cada momento. Dás a tua bênção a isso e isso é abençoado; resistes a isso e isso parece                   
difícil e amedrontador. Não te apegues à forma, ao passado, a uma crença na falta porque                
algo parece ter mudado. 
 
Liberta os pensamentos repetitivos de dúvida assim que eles surgirem. Incluindo aqueles            
sobre “fazer” - fazer a seguir, fazer hoje, fazer daqui a quatro meses - de outra forma a tua                   
consciência do amor e do propósito ficarão bloqueados.  
 
Vem comigo, está comigo. Ama e brilha comigo. Confia e tem fé em mim. Permite que o                 
passado seja dissolvido na luz, no amor e na gratidão. Agora, é o teu momento de libertação.                 
Agora, é o instante santo no qual tu és a santa criança de Deus, unidos num amor eterno, para                   
nunca mais acreditar na separação. Isso foi um erro. Não é para isso que serve o teu irmão                  
santo. Ele está contigo para ser uma testemunha do amor, da verdade e da eternidade. Ele não                 
te irá deixar. Não é a sua vontade. 
 
Permite que o arrependimento seja dissolvido. Não podia ser de outra forma. Não fizeste nada               
de errado. A mente está a ser curada. Tudo o que importa agora é o amor. Coloca toda a tua fé                     
em Deus, no Amor de Deus através do teu irmão. Não importa onde estás ou onde vais, eu                  
estou sempre contigo. Tu nunca estás só. Todas as coisas cooperam para o bem, sem exceção.                
Não tentes perceber alguma coisa por ti mesma. Deixa que seja revelado a ti.  
 
Regressar ao Amor 
 

Após tanta cura à volta do especialismo, escrevi esta mensagem de Natal que saiu do               
meu coração: 

  
Nós somos o amor que sentimos, que testemunhamos e que refletimos. Ver com os olhos               

de Cristo é conhecer a ti mesmo verdadeiramente, enquanto amor. A ideia de um alguém               
especial é um conceito do ego; é a tentativa de projetar o especialismo e o amor na forma.                  
Chorar a perda da forma na nossa vida é chorar por uma ilusão. O amor não tem objeto. O                   
Amor não pode ser contido dentro de um corpo. Fica contente por isto ser assim. 

 
O amor é. O amor abunda e é contente. O amor é quem somos. Uma crença do ego                  

comum é que as pessoas podem amar-se umas às outras. Se isto fosse verdade, então a                
separação seria real. O retorno ao Amor de Deus é o perdão das ilusões, o perdão da versão                  
ilusória do ego do amor e da crença em pessoas separadas. 
 

O amor é simples, o amor é gentil. O amor é natural, o amor está presente. O amor é uma                    
experiência de alegria. O amor é a ausência do medo e o resultado de libertar ilusões.                
Agarrarmo-nos a uma imagem, um relacionamento, uma memória do passado, não importa o             
nome que lhe damos, nada tem a ver com o amor.  

 
Memórias felizes e amorosas são reflexos de um amor que está sempre presente.             

Somente a devoção a Deus no momento presente abre a mente à experiência do amor agora.                
Agradeço a Deus do fundo do meu coração por nada ter de mudar para que o amor possa ser                   
conhecido. Agradeço a Jesus com todo o meu ser por me mostrar o caminho para uma                
experiência do amor verdadeiro que não pode ter um fim.  

 

 



 

Bênçãos de amor, de paz e de alegria para ti durante a época Natalícia. Que a pura,                 
radiante e inocente consciência de Cristo - o teu Ser Santo - esteja na tua consciência em cada                  
momento abençoado. 
  

 



 

Capítulo Vinte e Cinco 
 

O Guião Já Está Escrito 
 
Inverno/ Primavera 2007 
 
“...não há nenhum passo que alguém possa dar nesta estrada que seja apenas por acaso. Esse                
passo já foi dado por ele, embora ele ainda não tenha embarcado nisso. Pois o tempo apenas                 
parece ir numa direção. Estamos apenas a empreender uma jornada que já chegou ao fim.               
Todavia, parece reservar um futuro que ainda nos é desconhecido.” E-158.3 
 
Amor Imutável 
 

A Jackie convidou a mim e ao David para realizarmos um retiro na Nova Zelândia. Senti                
que era para eu ir algumas semanas antes para ver a minha família e passar algum tempo nas                  
praias tranquilas. Ao meditar, numa noite, com Jesus muito presente na minha mente, senti              
um súbito medo surgir. Pedi-Lhe ajuda e vi-me a ter uma visão. A vastidão da galáxia                
envolveu-me e eu estava suspensa no espaço, a agarrar-me ao mundo; os meus braços              
estavam enrolados à volta do planeta. Jesus apareceu à minha frente, estendendo os braços e               
dizendo gentilmente “Entrega-o a mim”. Senti o medo de o deixar ir, “Mas eu vou cair”,                
respondi, “O que me irá acontecer?”.  
 

Percebi que estava a agarrar-me ao mundo porque acreditava que ele precisava de mim e               
que precisava dele. Mais uma vez Jesus disse, “Entrega-o a mim agora, Kirsten. Deixa que eu                
cuide dele”. Ainda tinha medo do que podia acontecer comigo mas estava a começar a soltar                
as defesas e estava a ser uma boa sensação estar finalmente a deixar ir. Enquanto o mundo                 
escorregava dos meus braços eu caía lentamente para trás. Não para o oblívio, como o ego me                 
queria fazer acreditar, mas para o profundo e silencioso oceano de paz na minha mente, para                
os braços de Deus. 

 
O Amor e a Paz São o resultado de uma Decisão 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Eu vou para a Nova Zelândia brevemente e tenho alguma               
ansiedade de separação pendente e tristeza. Sinto-me como se tivesse feito algo de errado,              
que não pertenço de alguma forma. Sinto-me triste por ter de ficar longe do David por seis                 
semanas. 
 
Espírito Santo: Sentes mesmo? 
 
Kirsten: [Repentinamente os sentimentos desapareceram por completo]. Neste momento?...         
Não… desapareceu. 
 
Espírito Santo: Libertaste os pensamentos da mente errada, que estavas a experimentar como             
tristeza, com a tua vontade de te voltares para mim e agora desapareceram. O David não é a                  
tua fonte. Eu sou a tua fonte. Volta-te para mim. Eu irei guiar-te. Eu tenho-te guiado para te                  
voltares para o David porque a cura que era necessária era unires-te com ele. 
 

 



 

A paz, o amor e a cura que experimentaste foi tudo o resultado de seguires a minha                 
orientação. Nunca te esqueças disto. O David não é a causa da tua cura; a tua decisão é.                  
Agora é o momento de seres forte no Espírito. Agora é o momento de elevares o teu coração,                  
o teu amor e os teus pensamentos para seres sempre um professor de Deus. Tu estás a                 
demonstrar que não existe separação. Os teus irmãos estão a olhar para ti em busca de                
conforto. Sê o indicador do caminho que tu és. O amor atrai o amor. Não há nada mais                  
atraente do que o amor perfeito. Não há nada mais certo, mais pacífico, mais feliz, e mais                 
claro do que conheceres-te como sendo amor.  
 
Volta-te imediatamente para mim. Tu tens uma riqueza de treino da mente e imensos              
milagres que pavimentaram o teu caminho. Tu não podes falhar a não ser por um instante; o                 
falhar não é mais do que um esquecimento momentâneo. Eu sou o ajustador do pensamento e                
quando te voltas para mim eu farei o ajuste imediatamente. Caminha através disto com o teu                
coração a brilhar. Este é o teu momento de libertação. “Todo o poder é de Deus. O que não é                    
Dele não tem nenhum poder para fazer coisa alguma”. T-11.V.3 
 
Mais Um Pouco Sobre o Amor 
 

Ao longo das últimas semanas tenho explorado níveis mais profundos da minha mente e              
a permitir sentimentos de raiva virem à superfície. Encontrei no Curso doze páginas sobre a               
raiva. Doze! Jesus declara que a raiva nunca é justificada e ele aprofunda o assunto com                
grande detalhe. Ele dá-lhe um claro contexto metafísico, enquanto que ao mesmo tempo torna              
bem claro que existe uma perceção equivocada e uma escolha envolvidas. Eu estava             
consciente de que estava a lidar com uma mágoa. Embora não conseguisse articular sobre o               
que era a mágoa especificamente, conseguia sentir um ressentimento que era projetado na             
direção do David. Pensava que tinha a ver com especialismo mas não tinha a certeza. Não                
conseguia ver claramente - tudo o que eu conseguia fazer era observar o meu desejo de ter                 
razão e voltar-me para a oração para pedir ajuda. Já tinha passado por muitos momentos de                
escuridão para reconhecer que este era um momento para ter fé e confiar que algum tipo de                 
cura profunda estava a ter lugar.  
 

Finalmente, as minhas orações foram respondidas. Esta semana senti uma distinta           
mudança interna que não pode ser descrita em palavras, além de dizer que foi uma rendição                
em vontade. Esta manhã li um lindo artigo do David chamado “Amor”. A seguinte escrita               
fluiu de dentro de mim: 
 
O amor é a total abrangente inocência,  
ele vem à consciência ao ser convidado. 
Dar como Deus dá é conhecer a Si mesmo e a Deus. 
Quando alguma outra coisa é desejada, o amor não pode ser o que é, 
porque o amor não pode ser objetivado.  
Desejar o “amor de alguém” é negar o amor a Si mesmo, e não conhecer a Si mesmo e a                    
Deus. 
Regressar ao amor, é simplesmente remover os bloqueios à presença do amor. 
Incluir todos no Amor de Cristo é a absolvição.  
 
Ver com os olhos de Cristo é abençoar o mundo, 
é amar como Deus ama, é ser Um com Ele. 

 



 

Paz, amor, alegria e verdadeira compaixão, são as dádivas do Reino, 
sempre presentes, sempre disponíveis. 
O amor faz uma casa, permanecendo nela e incluindo tudo. 
O amor faz o mundo todo cintilar de alegria e felicidade. 
Os cuidados e preocupações foram-se, a confiança reina e a alegria estende-se 
deliciada, por toda a parte, num relacionamento abençoado.  
 
O amor está aqui e o amor é agora. 
O amor não pode ser mantido ou antecipado. 
O amor está sempre presente, apenas presente, em radiante presença. 
 
Uma Imagem de “O Guião Já Está Escrito” 
 
“O tempo é um truque, um passe de mágica, uma vasta ilusão em que figuras vem e vão                  
como por magia. Mas há um plano por trás das aparências que não muda. O roteiro está                 
escrito. O momento em que a experiência vem para dar fim à tua dúvida já foi estabelecido.”                 
E-158.4 
 

Eu estava em oração à volta dos ensinamentos do Curso sobre “o guião já está escrito”,                
quando recebi uma visão e uma mensagem do Espírito. Esta era a mensagem: 
 

Imagina que o guião é um livro que contém a história de todo o cosmos e do mundo, de                   
todas as vidas e que foi escrito pelo ego. Ao olhar para as páginas, podes encontrar o teu                  
nome. As páginas do guião revelam a história da tua infância, as pessoas na tua vida, assim                 
como os teus trabalhos, situações, caminho espiritual, etc. 

 
Os clarividentes parecem conseguir olhar para o futuro e descrever com precisão o que              

acontece porque eles conseguem ler umas páginas, ou capítulos, à frente. Ao perceber que o               
guião já está escrito, a personagem Kirsten tem o controlo sobre o seu destino? Ela passa a                 
poder escolher o que acontece na sua vida? Não, claro que não. A tinta do guião está seca. A                   
jornada espiritual, ou o despertar, é a compreensão de que eu não sou o personagem do livro.                 
O perdão é o processo de ver que o ego escreveu o guião e inventou os personagens. Cada um                   
dos personagens na minha vida está simplesmente a desempenhar o seu papel, a sua parte               
atribuída no guião. Quando o guião parece desenrolar-se de uma forma inesperada, que             
parece não fazer sentido, ou que é francamente angustiante, tenho de me lembrar que estou a                
perceber com o ego. Estou a tentar fazer sentido do guião a partir de dentro das páginas. A                  
única saída é voltar-me para o Espírito e pedir para ver de maneira diferente, para lembrar                
que não sei para que serve coisa alguma.  

 
Os meus irmãos são inocentes, tal como eu. A partir do perdão eu liberto-os da crença de                 

que eles são responsáveis pelo que fizeram. Assumo total responsabilidade pelo meu estado             
mental - pela forma como percebo e pela forma como me sinto acerca do que se está a                  
desenrolar. É ao trazer-me de volta para ser o observador que posso escolher assistir, como se                
estivesse a ler o livro, ao invés de estar enredado na história. 

 
Espírito, Mente Divina, é o que eu sou. Quando olho com o Amor de Deus no meu                 

coração, vejo um mundo perdoado. Vejo o Amor de Deus refletido nas palavras e nos               
personagens. Cada página abençoada é uma oportunidade de estender o amor que eu sou. 

 



 

 
Pensa no Espírito como sendo um apagador, ou tinta corretora. Quando olho com Ele,              

com a Sua visão, é como se ele apagasse a interpretação do que eu tinha escrito e o guião é                    
reescrito a partir de um lugar de amor. 
 
Uma Vez que o Guião Já Foi Escrito, Eu Ainda Posso Ter Controlo? 
 
Kirsten: Bom dia, Espírito Santo. Não compreendo completamente o que “o guião já está              
escrito” significa. Se eu liberto a minha mente do guião isso significa que não estarei sujeita a                 
ele? Não gosto da ideia de que não tenho o controle - se calhar ainda quero criar, pelo menos                   
parte do meu sonho, da maneira como quero que seja. 
 
Espírito Santo: Quem é o “eu” que acredita estar sujeito ao tempo e espaço? A presença “Eu                 
Sou”, o Cristo, quem tu realmente és, nunca entrou no tempo e no espaço. A Mente não entra                  
na matéria. 
 
O guião é passado; já terminou há muito tempo atrás. A minha voz é a resposta para qualquer                  
pergunta que possa surgir sobre isso. Tentar escapar do guião é mais uma tentativa de tornar                
o irreal real. A identificação com Cristo é a resposta. A ideia de um guião desaparece nisso;                 
ele é dissolvido na verdade. 
 
Kirsten: No filme, Sr. Destino, o personagem toma uma decisão que conduz às circunstâncias              
da sua mudança de vida. Como é que o guião se aplica a isto? Se isso já está escrito, como é                     
que ele parece tomar uma decisão que afeta a sua vida de maneira diferente? 
 
Espírito Santo: Parece haver escolhas a serem feitas que podes tomar uma decisão certa ou               
errada. Há sempre medo à volta do tomar uma decisão errada e esse medo é o medo da                  
separação. Quando uma decisão é tomada sozinha pela mente enganada - a partir de um               
estado de infelicidade - o resultado é um reflexo desta decisão. Pode parecer haver um alívio                
temporário ao ser feita uma mudança na forma, mas a mente ainda está a dormir e a sonhar                  
com a mudança através da melhoria das circunstâncias. A única saída é o propósito. Volta-te               
para mim e diz “Decide por Deus por mim”, e eu erguerei a tua mente acima do campo de                   
batalha, para fora do guião. Eu vou lembrar-te de quem tu és.  
 
Kirsten: Então quando não estou identificada como sendo um personagem, e permito que             
guies os meus pensamentos e ações, isso faz com que a vida se desenrole de maneira                
diferente de como o ego a teria dirigido?  
 
Espírito Santo: Em cada momento estás a escutar ou a minha voz ou essa do ego. Estás a                  
perceber comigo ou com o ego. Este é o foco de todo o treino da mente e observação da                   
mente. A perspetiva do mundo perdoado vem do observar comigo. 
 
Kirsten: Então e quanto à forma? Não sinto que tenhas respondido à minha pergunta. 
 
Espírito Santo: Tu estás preocupada com a personagem Kirsten. Estás a fazer do corpo um               
ídolo, a figura central do sonho. Quando escutas a minha orientação e te identificas com               
Cristo, não há nenhum guião. 
 

 



 

Kirsten: Ah… Sinto tudo a ser libertado… obrigada. 
  

 



 

Capítulo Vinte e Seis 
 

Firme Devoção 
 
Inverno/ Primavera 2007 
 
“A visão virá a ti primeiramente em vislumbres, mas eles serão suficientes para te mostrar o                
que é dado a ti que vês o teu irmão sem pecado. A verdade te é restituída através do teu                    
desejo, assim como foi perdida para ti através do teu desejo por uma outra coisa.” T-20.VIII.1 
 
Um Período de Assentamento 
 
“Esse é um período de quietude, no qual o professor de Deus descansa um pouco em certa                 
paz. Agora ele consolida o seu aprendizado. … O professor de Deus necessita desse período               
de pausa. Contudo, ele ainda não chegou tão longe quanto imagina. No entanto, quando              
estiver pronto para seguir adiante, vai com companheiros poderosos ao seu lado.” M-4.I.A.6 
 

O meu tempo na Nova Zelândia, antes do David chegar, pareceu-se muito como o tempo               
de quietude descrito no Manual de Professores. Foi um período de descanso. Os meus dias               
eram amplos, começando com o escrever do diário, leitura e yoga; fluindo em meditações,              
caminhadas na praia, reuniões improvisadas, sessões experienciais e conversas profundas          
entre xícaras de chá. 
 

Foi a fase do aprendiz feliz, onde eu já não me sentia culpada nem queria esconder os                 
meus pensamentos privados. Em vez disso, eu era um detetive feliz que sabia que havia uma                
pista para a liberdade por detrás de cada transtorno. Senti certeza do propósito da minha vida                
sabendo que o meu caminho era com o David. Ia além do que estávamos a fazer ou de onde                   
estávamos localizados; era um sentimento de me sentir completamente presente - não mais a              
sentir a dor da perda ou o medo da perda, ou a desejar estar em outro lugar. 

 
Quando o David chegou realizamos vários encontros e retiros maravilhosos na Nova            

Zelândia e na Austrália. Os retiros foram feitos em locais incríveis em florestas nativas, com               
cenotes naturais para nadar e caminhadas na floresta. Os quartos de meditação eram             
santuários para o coração, perfeitos para mergulhar na quietude profunda, rodeados por um             
suave coro de canto de pássaros e cigarras chilreando. Os retiros tinham um fluir intuitivo. As                
conversas com o David eram profundas e eu senti-me totalmente usada pelo Espírito como              
uma trabalhadora em milagres durante conversas individuais. Falei ocasionalmente nos          
encontros com o David. Também realizei sessões de yoga e sessões experienciais com             
música, dança e massagem. 

 
A maior parte da competitividade e auto-dúvidas tinham desaparecido e sentia-me           

satisfeita por me sentar ao lado do David, abraçando totalmente todas as oportunidades de              
partilhar a verdade e ser usada pelo Espírito. Senti-me conectada com ele e com todos os                
outros, sentindo a graça do Espírito a fluir continuamente. Quando o David se virou para mim                
no fim de um encontro com um grande sorriso de gratidão eu brilhei também intensamente. 

 

 



 

Depois de cada encontro as pessoas vinham imediatamente para me olhar nos olhos em              
presença. Enquanto o resto da sala se enchia de conversas entusiasmantes e de começar a               
arrumar as coisas, eu dava por mim envolvida numa profunda e silenciosa comunhão, uma e               
outra vez. Era a coisa mais natural do mundo, terminando com olhos cintilantes, sorrisos e ou                
lágrimas de gratidão ou riso borbulhante. 

 
Eu lembro-me da minha oração ao Espírito, há dois anos atrás, perguntando qual era a               

minha função. A Sua resposta tinha sido “É simplesmente seres a presença do amor”. Quão               
simples, quão humilde, e no entanto, quão glorioso é saber que é esta a minha função! 

 
Inspirada pela Firme Devoção 
 

Eu e o David estávamos de volta aos Estados Unidos e fomos convidados a ir a Boston                 
para realizar alguns encontros. Enquanto lá estávamos fomos a Cambridge e visitámos o             
memorial de Mary Baker Eddy, a fundadora da Ciência Cristã. O seu memorial tinha uma               
grande pedra esculpida com uma citação sobre a ciência ser da mente e Deus e o Espírito                 
serem eternos. O David falou-me ocasionalmente da Mary Baker Eddy e a sua natureza              
intransigente. Estava grata por ser lembrada destes “apontadores do caminho” que eram tão             
inabaláveis na sua devoção quanto o David. Ele contou-me alegremente da parábola de como              
alguns dos seus estudantes foram embora depois do Espírito ter um dia ressoado através dela               
dizendo “Eu sou infalível”! 
 

A Mary Baker Eddy era radical; não guardava nada na sua mensagem ou na sua               
disponibilidade para ser usada totalmente pelo Espírito. Através da sua séria devoção ela             
apoiou milhares de estudantes a tornarem-se profissionais trabalhadores em milagres. Além           
dos milagres de salvar vidas que eles experimentaram, a maior parte dos seus estudantes              
chegaram a um ponto onde a achavam demasiado radical e viraram-se contra ela. O David               
sentiu-se muito inspirado por apesar de tudo isso parecer ter acontecido, ela manteve-se             
firmemente devotada à verdade. Eu também estava profundamente inspirada pelo seu           
exemplo. Era um lembrete de que a nossa meta do misticismo não é deste mundo e por isso                  
não está dependente da aprovação. 

 
Tivemos encontros maravilhosos nesse fim-de-semana, onde as conversas foram         

essencialmente sobre o relacionamento santo. Depois de tanto deixar ir o especialismo, pude             
partilhar que não há realmente nenhum sacrifício ou perda em dizer “sim” ao relacionamento              
com Deus. Facilitei uma sessão experiencial no exterior baseada na secção do curso “O              
Aprendiz Feliz”. Durante parte da sessão o grupo formou um pequeno círculo e             
revezámo-nos para sermos desvendados para desaprender tudo o que tínhamos aprendido e            
para sermos devolvidos à verdade. Permanecendo em pé num círculo próximo,           
encostamo-nos uns nos outros, descansando em Deus. Em seguida fundimo-nos novamente           
num grande círculo onde nos deixámos mover pela música, olhando profundamente nos olhos             
uns dos outros. Quando tocou a música final muitos de nós encontrámo-nos numa experiência              
mística - tudo se dissolveu numa luz branca. Eu perdi toda a noção de ser a facilitadora e a                   
sessão naturalmente chegou ao fim; algumas pessoas deitaram-se na relva e outras            
continuaram de pé, em longos e silenciosos abraços. 

 
Santidade: A Dádiva da Liberdade 
 

 



 

Nas profundezas da mente quieta, 
Eu conheço o meu Ser como santidade. 
A minha santidade é a paz de Deus. 
A minha santidade abençoa o mundo. 
A minha santidade é a dádiva da liberdade oferecida ao meu irmão. 
Na minha santidade está a sua libertação. 
A santidade é o fim da culpa e do medo; 
O passado é dissolvido na sua presença 
Até mesmo o perdão se dissolveu. 
O que poderia lá restar para perdoar? 
Esta dádiva de Deus é a salvação realizada… 
A aceitação era a chave. 
 
A Renúncia Final do Plano B 
 

Eu e o David regressámos à Casa da Paz e em oração com Jesus pedi para ser livre de                   
tudo aquilo que me estivesse a criar impedimentos. Escutei a orientação para vender a casa               
que estava a alugar que possuía na Nova Zelândia e doar imediatamente os fundos para o                
ministério. Um ano e meio antes eu tinha olhado para o propósito de continuar a possuir a                 
propriedade, no entanto não tinha dado nenhum passo para realmente a vender. Na altura vi               
que a casa estava a dar-me uma falsa sensação de segurança mas tinha medo de contar à                 
minha família sobre a decisão de a vender, já que isso significava deixá-los para trás e à Nova                  
Zelândia de vez.  
 

Ocasionalmente ao longo do último ano vi que quando a resistência na minha mente era               
alta a casa tornava-se uma alternativa ao plano do Espírito. Era algo para a qual eu podia                 
voltar. Sentando-me na presença do Espírito conseguia sentir a leveza da orientação de deixar              
ir algo que estava em outro lugar e ter toda a minha mente focada onde eu estava. Partilhei a                   
orientação que recebi com o David e continuei com a vida na Casa da Paz. 

 
Semanas depois estava a sentir-me separada do David e não sabia porquê. Do nada ele               

perguntou-me se a casa ainda estava à venda porque as receitas da venda eram para serem                
transferidas para o ministério. Eu fiquei chocada. O David nunca me tinha dito o que fazer                
antes. Isto não tinha o tom de uma sugestão; era uma diretriz clara. Estaria ele a tentar                 
controlar a minha vida?  

 
Em oração, Jesus disse-me para olhar novamente para o meu diário e lá estava na minha                

própria escrita a orientação para vender a casa e doar os fundos. Vi que estava a tentar                 
agarrar-me à última réstia de controlo que achava que tinha sobre a minha vida e tudo o que o                   
David queria para mim era a liberdade. 

 
Eu ainda tinha resistências em relação à ideia de perder tanto a minha família como a                

Nova Zelândia. Apesar disso sabia que tinha de seguir com a orientação. Estar na integridade               
era essencial e sentir-me dividida era simplesmente doloroso. Uma semana depois liguei à             
Jackie e perguntei-lhe se ela me ajudava a vender a casa. Partilhei com ela toda a experiência                 
e ela mostrou o seu apoio. Quando o Roger foi ao telefone começou a refletir todas as                 
dúvidas na minha mente, perguntando-me se eu tinha a certeza absoluta em relação à minha               
decisão de vender a casa. Começou a trazer opções alternativas. A primeira era vender-lhe a               

 



 

ele metade da casa para que depois a pudesse ter para voltar. A segunda era vender a casa e                   
investir na sua empresa, deixando-me algumas garantias financeiras. Quanto mais o Roger            
vinha com planos C, D e E, mais fácil era para mim ver que o plano A - o plano do Espírito -                       
era tudo o que eu realmente desejava. 

 
Não muito depois de tomar a decisão de vender a casa, amigos na Austrália              

escreveram-me expressando o seu desejo de iniciar uma comunidade espiritual. Pela primeira            
vez senti-me livre de me sentir atraída para um lugar devido a laços familiares. Consegui               
entrar em oração com o Espírito para nos ser mostrado claramente onde eu e o David éramos                 
para ir e o que era para se desenrolar depois. Talvez passássemos a vida a viajar. Eu                 
sentia-me aberta para o que quer que fosse. 

 
Seguindo Inteiramente 
 
“O professor de Deus é generoso por interesse para com Ele Mesmo. Isso não se refere, no                  

entanto, ao ser de que fala o mundo. O professor de Deus não quer nada que não possa dar                   
aos outros, porque compreende, por definição, que isso não teria valor algum para ele. Para               
que iria querer tal coisa? Só teria a perder com isso. … Mas ele quer ter para si todas as                    
coisas que são de Deus e, portanto, são para o Seu Filho. Estas são as coisas que lhe                  
pertencem. Estas, ele pode dar com generosidade verdadeira, protegendo-as sempre para si            
mesmo.” M-4.VII.2 
 

Pouco depois de colocar a minha casa à venda, a Jackie enviou-me um email a dizer que                 
eu tinha um comprador a oferecer o valor total que estava a ser pedido. Sentindo-me ansiosa,                
sentei-me com as dúvidas que imediatamente surgiram. Era a sensação familiar de me             
aproximar do “buraco da agulha: E se isto não for o meu chamado? E se o David se vai                   
embora com outra companheira e eu fico para trás sem dinheiro próprio e sem nenhum sítio                
para onde ir? Como é que eu sei que isto é mesmo o plano do Espírito. Mantendo-me em                  
oração nos dias que se seguiram, confiei o que quer que acontecesse ao Espírito e a casa foi                  
vendida numa semana. 
 

O David estava a viajar na Europa durante várias semanas, por isso cabia-me a mim               
transferir os fundos para o ministério. Era como se estivesse a ir pelo desconhecido, o que era                 
muito inspirador porque eu sabia que o meu único propósito era o misticismo. 

 
Seguindo lentamente e em oração com cada ação prática, permiti que as ondas de dúvida               

surgissem e fossem libertadas a cada passo. Lembrei-me continuamente que era a orientação             
do Espírito que eu estava a seguir. Tudo fluiu sem esforço e uma vez que a transferência                 
estava realizada, senti que nada tinha realmente mudado. Nada exceto que eu já não estava               
mais a lidar com ansiedade e culpa. Por isso, de facto, tudo tinha mudado! 

 
Foi mais uma experiência de ver que o medo do sacrifício e da perda é um acumular de                  

tensão que se intensifica antes de ser libertado da mente. Realmente eu acreditava que ia               
perder alguma coisa - a minha liberdade, as minhas escolhas, a minha independência. Mas ao               
seguir a orientação de entregar aquilo a que me estava a agarrar, ganhei a minha liberdade e                 
fui libertada da crença de que podia fazer a escolha errada. Também compreendi novamente              
que não queria ser independente de Deus. Senti a confiança a regressar, juntamente com a               
lembrança de quem estava no comando do plano do despertar. Relembrei-me de quão ansiosa              

 



 

eu tinha estado quando possuía o meu dinheiro pessoal; tinha medo de o usar erradamente.               
Agora sentia-me completamente livre - o dinheiro e a administração estavam finalmente nas             
mãos do Espírito, assim como eu! 
  

 



 

Capítulo Vinte e Sete 
 

Eu Estou em Casa 
 
Verão 2007 

 
E, agora, em tudo o que faças, sê abençoado.  

Deus volta-Se para ti pedindo ajuda para salvar o mundo.  
Professor de Deus, Ele oferece-te a Sua gratidão,  

e o mundo todo fica em silêncio na graça que trazes do Pai.  
Tu és o Filho que Ele ama, e é-te dado ser o meio  

através do qual a Sua Voz é ouvida em todo o mundo  
para acabar com todas as coisas nascidas no tempo,  

para trazer o fim de todas as coisas que mudam.  
Através de ti, anuncia-se um mundo que não é visto  

nem ouvido, embora esteja verdadeiramente presente.  
Santo tu és e, na tua luz, o mundo reflete santidade,  

pois não estás só nem sem amigos. Eu agradeço por ti  
e uno-me aos teus esforços a favor de Deus  

sabendo que são, também, a meu favor  
e a favor de todos aqueles que caminham para Deus comigo.  

AMÉM 
 

Uma Fusão Está a Ocorrer 
 

Tinha observado durante alguns encontros que o David às vezes falava diretamente            
enquanto Espírito e outras vezes enquanto “David”. Apesar disso, a presença era consistente;             
a mesma luz e clareza do Espírito brilhava através dele e das suas palavras. Os rostos no                 
público iluminavam-se em reconhecimento da verdade; eles sentiam uma conexão muito           
forte, independentemente de quem percebessem que o David era - um amigo com quem se               
pudessem relacionar, ou a Voz por Deus. 
 

Quanto a mim, grande parte da minha jornada envolveu dois aspetos de mim mesma - o                
questionador e o Espírito. Agora, contudo, sentia uma fusão a ocorrer dentro da minha mente.               
O Espírito Santo já não era sentido como uma fonte separada à qual eu orava. Era mais como                  
uma silenciosa consciência da verdade, uma resposta sempre-presente para tudo o que estava             
a surgir. 

 
Esta manhã eu senti um impulso de energia inspiradora e senti vontade de me sentar e                

escrever. Esta escrita parecia o culminar de tudo o que tinha aprendido ao longo dos últimos                
dois anos e chegou diretamente da Voz do Espírito que eu sou: 

 
A verdade é verdadeira e só a verdade é verdadeira. Esta citação profundamente             

simples, quando aplicada a todos os aparentes problemas, tem o poder de trazer a mente               
para fora da confusão e do medo, e de volta à simplicidade e segurança do momento                
presente, num instante. Mas o qual é a verdade? 

 

 



Jesus disse “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. A verdade é uma experiência de                 
que Deus É; é um estado da mente muito além da forma. As palavras podem refletir isso, e                  
apontarem  para  isso,  mas  a  verdade  pode  ser  conhecida  apenas  como  uma  experiência  real. 

Quando Jesus disse “sejam como as criancinhas”, ele referia-se a um estado de mente              
aberta, a uma atitude de disponibilidade e humildade que libertou alegremente a crença de              
que sabe  para  que  o  mundo  serve  e  de  como  ele  deve  ser. 

Lembra-te que este mundo é um substituto para o Céu. Não é a tua casa. Todas as                 
memórias, pensamentos, relacionamentos, lugares, eventos e pessoas são para serem usados           
para o glorioso propósito do despertar. Caminha com leveza por entre as imagens. Com              
gratidão permite que sejam libertadas da tua mente. Somente através do perdão verdadeiro             
pode a mente ser libertada de ilusões, e livre, para aceitar a realidade tal como foi criada                 
por Deus  o  Pai. 

O nome de Deus é a substituição para todos os propósitos e significados separados e               
invoca a lembrança de que a criação tem um só nome, um só significado e uma única fonte                  
que unifica todas as coisas em Si Mesma. Isto é o verdadeiro perdão e leva à perceção                 
unificada, a qual não vê separação nem fragmentação. Este é o Amor de Deus, que não é                 
deste mundo. Não desperdices mais um momento precioso procurando significado em           
imagens. O  mundo  é  passado;  ele  está  acabado,  terminado.  

Vem, fica comigo, confia em mim, liberta o passado e entrega-te a mim neste instante               
santo. Não há alternativa a não ser aceitar o plano de Deus para a salvação. Tentar de uma                  
outra maneira nada mais é do que uma distração; sem significado na eternidade mas trágica               
no tempo devido ao desnecessário estado conflituoso da mente que está a ser escolhido.              
Agora tens uma causa para a liberdade. Agora tens uma causa para a felicidade. A               
aceitação é  tudo  o  que  é  necessário.  Vem  e  alegra-te  comigo  na  simplicidade  da  verdade! 

Desabrochar da Comunidade Espiritual 

Quando eu e o David estávamos em oração sobre o que viria a seguir, percebi que a                 
minha jornada pelo misticismo seria um caminhar constante na direção do desconhecido;            
além do que eu acreditava ser possível. Agora sabia que esta vida era o meu caminho, a                 
resposta ao meu pedido pela cura e não algo que me estava a acontecer a mim. Estava                 
finalmente a experimentar que a minha vontade e a vontade de Deus são realmente uma só.  

O passo seguinte do plano do Espírito começou a revelar-se quando amigos que tinham              
seguido a nossa jornada pela internet se sentiram atraídos para viver connosco em             
comunidade. Pessoas do Canadá, Europa, Nova Zelândia, Austrália e dos Estados Unidos,            
expressaram a sua vontade de vir para a Casa da Paz. Alguns queriam vir para retiros e outros                  
sentiram que era para comprarem ou alugarem casa na nossa rua. Eles sentiram-se             
“chamados” tal como eu me tinha sentido, anos antes, para estar ao serviço e aprofundarem o                
seu relacionamento com Deus.  

A natureza colaborativa do relacionamento santo estava pronta para se expandir muito            
além de “dois”. Cada presente que eu tinha recebido e praticado com o David - perdão,                



 

comunicação plena, confiança, paciência, mente aberta e flexibilidade - eram agora presentes            
para serem alegremente partilhados.  

O David era alegremente de mente aberta e recetivo a qualquer possibilidade, como se              
fosse Jesus às portas do Céu, de braços abertos, a dizer “Venham! Vocês são muito               
bem-vindos!”. Ele sabia que Jesus estava a cargo do plano e que tudo seria fornecido - desde                 
casas a comida, até projetos para todos. Embora a forma que as coisas iriam tomar fosse                
desconhecida, com o Espírito a liderar o caminho nós sabíamos que seria uma aventura! 

 
Mal nós sabíamos da magnitude do plano que se estava a desenrolar, no qual muitos de                

nós viríamos a viver juntos em comunidade espiritual, a brilhar a nossa luz e a partilhar a                 
mensagem da verdade à volta do mundo por muitos anos! 

 
A Lembrança da Canção 
 

A minha jornada com o David levou-me à experiência através da qual eu tinha orado               
durante muitos anos. Pedi para conhecer um amor que não é deste mundo; para experimentar               
o relacionamento santo. Embora eu e o David não fôssemos mais companheiros num             
casamento, o nosso amor não terminou e está além do mundo da forma. É de Deus - o seu                   
único propósito é a clareza da mente, alegria e liberdade.  
 

O David continua a ser uma fonte de inspiração e apoio para mim numa cada vez mais                 
profunda jornada pelo misticismo. Enquanto paro e reflito na natureza do nosso            
relacionamento, o meu coração enche-se de gratidão e os meus olhos enchem-se de lágrimas.              
Não importa qual seja a experiência, o David está sempre aqui comigo, pessoalmente ou na               
minha mente, com olhos cintilantes, em total apoio, sabendo exatamente o que estou a              
experimentar.  

 
A jornada espiritual de desfazer e curar é um caminho de libertação de limitações              

baseadas no medo e de aceitar as oportunidades que o Espírito oferece ao nosso coração.               
Depois de dizer “sim” ao que me está a ser oferecido e “sim” a deixar ir muitas e muitas                   
vezes - uma canção esquecida é lembrada. É a antiga canção de um amor e de uma casa que                   
não podem ser encontrados neste mundo. É uma oração que nunca cessa - um dar e receber                 
em simultâneo de gratidão. Se esta oração silenciosa tivesse palavras, elas seriam: “Como é              
que posso partilhar o Teu Amor?”. A resposta é sempre uma bênção.  

 
Estender a consciência da verdade é o propósito da vida. É tudo o que tenho e tudo o que                   

sou. Tudo conduziu a este estado da mente - esta total união com Deus. 
 
 
 

O Fim - O Começo 
 
  

 



Glossário de Termos 

David Hoffmeister,  místico americano: A jornada do David envolveu o estudo de muitos 
caminhos culminando numa dedicação  profunda à aplicação  prática de Um  Curso  Em 
Milagres. Na fase inicial da vida do David ele era tímido  e introvertido.  À medida que se foi 
abrindo a uma vida de estar ao serviço ele passou por uma total transformação  da 
consciência.  A personalidade tímida  desapareceu completamente e foi substituída  por uma 
expressão alegre, aberta e amorosa. A vida do David é uma demonstração  viva da mente 
desperta. Ele tocou a vida de milhares  com o consistente  estado pacífico da sua mente, alegria 
radiante e dedicação  à verdade. Ele é um místico  dos dias modernos e professor da 
não-dualidade que foi convidado para mais de quarenta países para partilhar a mensagem de 
amor, unicidade e liberdade. 

Um  Curso  em  Milagres  (UCEM): o UCEM é uma ferramenta espiritual completa  para o 
treino da mente,  que ensina o caminho para o amor e para a paz interior através do perdão. A 
sabedoria perene do UCEM está subjacente a todos os ensinamentos  espirituais  não-dualistas. 
Através da aplicação  dos ensinamentos na vida do dia-a-dia, o nosso sistema de pensamento  é 
revertido do ego, um pensar baseado no medo para um sistema de pensamento baseado no 
amor. O curso ensina o discernimento  entre ilusões e a verdade, entre o medo e o amor, entre 
o ego e o Espírito Santo. Ele também  é um programa de meditação transformacional e usa os
relacionamentos  como um meio para a prática  do perdão e para aprender como prestar
verdadeiro serviço além  da perceção  do sofrimento. É um caminho  de aprofundar a devoção a
Cristo, que é a nossa verdadeira Identidade. O Curso contém um Livro de Exercícios com
365 Lições, um texto para compreensão e um Manual para professores. Tem também
panfletos suplementares  nos temas da Psicoterapia,  da Oração, do Perdão e da Cura. O
UCEM foi inicialmente apontado (canalizado) e editado durante os anos de 1965-1072 por
dois professores de psicologia na Universidade de Columbia como resposta a uma oração.

Metafísica: Além da física, ou além  do físico. Os princípios orientadores e o propósito de 
todos os ensinamentos espirituais  não-duais são de levar a mente  da identificação  como um 
indivíduo,  um eu pessoal, até à consciência da nossa natureza espiritual e realidade.  A 
metafísica ensinada no UCEM é a de que só o amor é real, por isso todo o resto é uma 
perceção  baseada na ilusão da separação de Deus. Através do perdão todas as crenças e 
perceções  de separação e de medo são libertados  e substituídos por amor. 

Causa e efeito: A mente é causativa e o que é visto no mundo da forma é um efeito.  Por 
exemplo,  a perceção  da doença vem da crença na doença. A verdadeira  cura é ao nível da 
mente  e só pode ser alcançada  através do perdão. 

Treino da mente: A prática de alinhar a mente com o Espírito  e de libertar padrões de 
pensamento  e crenças egóicas. O treino da mente é essencial  para se ser capaz de estar 
presente e focado e assim conseguir escutar a orientação  do Espírito, que liberta  a mente do 
pensamento  baseado no medo. Um  Curso  em  Milagres  e a meditação são ferramentas de 
treino da mente  altamente  eficazes. 

Transferência do treino: O sistema de pensamento do Espírito Santo envolve um retreino da 
mente  para uma perceção diferente  de tudo e todos. O Livro de Exercícios  do UCEM envolve 
exercícios  para ajudar a generalizar as Lições e para aprender a não fazer nenhuma exceção. 



Falando em termos práticos, isto significa aplicar as Lições do Livro de Exercícios a todas as 
áreas da nossa vida e sistema de pensamento,  sem exceção. Esta prática é essencial,  pois fazer 
uma exceção  é bloquear a consciência  da natureza totalmente inclusiva  da perceção 
verdadeira; não existem exceções no amor. Este aprendizado  leva à unificação, “...a perceção 
fundir-se-á em conhecimento  porque a perceção veio a ser tão santa que a sua transferência à 
santidade  é simplesmente  a sua extensão natural. ” T-12.VI.6 

Vigiar a mente: É a prática de observar a mente,  onde aprendemos a reconhecer os padrões 
de pensamento do ego e pedimos ajuda ao Espírito  para libertá-los. O vigiar a mente conduz a 
uma experiência de se ser o “observador” e permite  que a Voz por Deus - intuição baseada no 
amor - seja escutada. 

Pensamentos de ataque/ pensamentos de dúvida: Qualquer pensamento que não seja de 
amor. São pensamentos julgadores que negam a nossa inocência e identificação  com o 
Espírito. Estes pensamentos surgem da crença na separação, na falta de valor e na falta  de 
confiança. 

Espírito Santo: A pequena e quieta voz interior - A Voz por Deus. O Espírito Santo é a luz 
guia que é um lembrete da inocência, da segurança e do perdão. Através de uma prática 
dedicada  de nos voltarmos para esta presença e de a seguir, uma fusão ocorre onde 
percebemos que o Espírito  Santo é o nosso próprio coração  a guiar-nos para casa. 

Orientação: Direções do Espírito Santo, que estão sempre alinhadas  com o despertar. O 
propósito da orientação  é curar a mente da sua identificação  com o ego - o eu da 
personalidade.  Orientação  específica pode chegar na forma de palavras, sentimentos 
intuitivos, sinais e mensagens, e podem chegar através de símbolos externos, tal como 
companheiros de confiança. A orientação  conduz a mente a uma experiência consistente  de 
unicidade com Deus.  

Projeção/  projetar: A tentativa de nos vermos livres daquilo que não queremos. Toda a 
perturbação  em relação  a uma pessoa, a nós mesmos ou ao mundo é projeção  e só pode ser 
libertada  da mente através do perdão. O espírito estende amor e verdade e o ego projeta, 
culpa e faz ilusões/ histórias. Acreditar  que se pode projetar numa pessoa ou situação é 
identificar-se com o ego. 

Separação: É a crença de que nos separámos da nossa Fonte - de Deus - e que podemos 
existir, e existimos,  à parte dele. A crença  na separação gera uma enorme culpa e medo, e 
uma crença na falta. Identificarmos  um senso de separação de Deus está na raiz de toda a 
cura; seja ela física, emocional ou espiritual. Todas as tentativas de preencher um sentimento 
de falta através dos termos do mundo, como o de amor e aprovação dos outros, dinheiro e 
posses, ou melhorar a nós mesmos, em última análise  falham.  A nossa única verdadeira 
necessidade é a de conexão direta com a nossa Fonte, sendo o amor que somos. Todos os 
relacionamentos  do mundo e “problemas”, refletem  esta crença central de que somos um ser 
separado e desta forma eles apresentam  uma oportunidade  de perdão, que conduz à 
experiência  de que não somos separados de Deus, do amor. 

Propósito: 



1. O propósito do ego envolve melhorar e manter um eu da personalidade e uma vida
autónoma  no mundo. Ele, portanto, usa o corpo para o orgulho, para o prazer e para o
ataque. Porque o seu propósito é a negação da nossa identidade  enquanto Espírito, ele
é sem um propósito real.

2. O propósito do Espírito Santo é o perdão - despertar para a verdadeira liberdade e
alegria. Desejar o propósito do Espírito Santo alinha  a mente com a escuta interior.
Quando a motivação é baseada puramente  em seguir a orientação do Espírito, a
identificação muda de ser um ser separado para ser o Espírito.

Pensamentos privados: O ego é a crença numa mente  privada com pensamentos privados. É 
assim que o ego tenta esconder e proteger o seu sistema de pensamento e manter um senso de 
separação  e culpa. A nossa verdadeira realidade é a unicidade - comunhão com Deus - um 
estado completamente sem mentes privadas e sem pensamentos privados. A prática de expor 
aquilo que acreditamos  serem os nossos pensamentos pessoais  e privados para a cura é 
transformadora. Ela traz uma experiência da verdade - que é a de que pensamentos privados 
são do ego. Nós experimentamos que eles não são os “meus pensamentos verdadeiros”  nem 
são “apenas meus” - existe um só sistema de pensamento  do ego. Quando trazidos à luz da 
verdade eles dissolvem-se literalmente. 

Companheiros poderosos: Companheiros que compartilham  e apoiam o nosso propósito de 
despertar. 

Misticismo: O propósito ou a meta do misticismo  é o de transcender  a identificação  limitada 
e tornar-se totalmente consciente da unicidade  com Deus - a realidade última  - através da 
experiência  direta.  A transformação  da consciência  e a completa  identificação com o Espírito 
envolve um compromisso devotado, com práticas  espirituais  como a meditação  e a oração. 
Também requer um treino da mente através do estudo e aplicação prática de um texto 
espiritual não dualista, tal como Um Curso  em  Milagres . 

Místico: Aquele cuja vida é devotada  a conhecer a sua verdadeira  identidade  enquanto 
Espírito e a permanecer  na experiência vívida de Deus. Um místico  sabe que não há atalhos 
na jornada da transformação e falará  sobre a devoção, a força da mente  e o desejo dirigido 
numa só direção,  os quais são necessários para transcender inteiramente  o ego. Um místico 
encontrou um contentamento interior,  uma alegria pacífica que é profundamente  atraente, 
preenchedora e total, e portanto não tem metas mundanas. 

Verdadeira e falsa empatia: Falsa empatia é tentar curar, reparar ou mudar uma pessoa ou 
um problema no mundo enquanto acredita  que o problema é real. A verdadeira  empatia  é a 
identificação com o Espírito,  que é um estado da mente  que não compreende  nem acredita  em 
sofrimento e pode portanto ser verdadeiramente  útil  e eficaz. 

Relacionamento especial: Um relacionamento  onde se espera que alguém especial, ou algo 
especial, satisfaça as necessidades de nos fazer sentir felizes  e em segurança . Na verdade, 
somente Deus pode ser a fonte da felicidade e segurança. Desta forma, todos os 
relacionamentos  especiais envolvem  expectativas que não podem ser satisfeitas, e assim, 
estes relacionamentos mantêm culpa e envolvem  compromisso, ressentimento  e medo. 

Relacionamento santo: Quando um relacionamento especial é oferecido  ao Espírito  Santo, é 
usado para desfazer o ego, o que conduz à verdadeira alegria e colaboração.  Desta forma, o 



relacionamento santo é o propósito . Em vez de ser usado para manter e melhorar  o nosso 
autoconceito, o propósito do relacionamento santo é o de libertar  a identificação  dos papéis 
baseados no ego e alinhar  a mente com um compromisso e certeza  mais profundos. A base do 
relacionamento santo é a compreensão  de que não há verdadeiras  diferenças possíveis na 
perceção  unificada - no céu ou realidade. O Amor é totalmente  inclusivo porque o amor é  um. 
O resultado de um compromisso profundo ao relacionamento  santo é a liberdade e o amor, 
porque aquilo que está a ser curado dentro deste compromisso é o nosso próprio 
relacionamento com Deus. 



Aprende Mais sobre a Kirsten 

Visita Kirsten.I-Am-One.net para manteres o contato com a Kirsten Buxton. 
Encontra as datas das suas digressões e as suas aparições nas redes sociais, desfruta 
das suas conversas e vídeos online  grátis, subscreve o seu blog e relaxa  com a sua 
música. 

Também pela Kirsten Buxton 

Trust CD de Meditação Guiada com David Hoffmeister 
CDs de Música: Quantum Love, Holiness, Compilações Strawberry Fields 2012 & 2013. 

Livros de David Hoffmeister 

Livros em português 
Perdão Quântico: Física, conheça Jesus 
O Propósito É A Única Escolha 

Pérolas da Mente Desperta 

Lembrar-se de Deus através de Um Curso em Milagres - Livro Um: Assentando as Fundações 

Lembrar-se de Deus através de Um Curso em Milagres – Livro Dois: Desaprender o Mundo 

Livros em  inglês

The Answer 

Going Deeper 

The Invitation 

Only One Mind 

Healing in Mind 

A Glimpse of Grace

Pearls from the Mind Awake 

The Mystical Teachings of Jesus 

Awakening through A   Course   in   Miracles 

Movie Watcher’s Guide to Enlightenment

Disponíveis na forma impressa, eBook e no formato audiobook. Seleciona os 
materiais disponíveis em treze  línguas.  

Living Miracles 

Visita livingmiracles.org para saber mais sobre a Comunidade Living Miracles, 
retiros pessoais de silêncio  e para aceder à nossa loja online . 

https://kirsten.i-am-one.net/
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/a-course-in-miracles-related-teaching-cds/products/trust-guided-meditation-1
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/a-course-in-miracles-music-downloads/products/quantum-love-kirsten-and-ricki-comeaux
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/a-course-in-miracles-music-downloads/products/holiness-satsing-with-kirsten-erik-laura
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/a-course-in-miracles-music-downloads/products/strawberry-fields-forever-music-festival-2013-download
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/recursos-em-portugues-um-curso-em-milagres/products/perdao-quantico-fisica-conheca-jesus
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/recursos-em-portugues-um-curso-em-milagres/products/o-proposito-e-a-unica-escolha
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/recursos-em-portugues-um-curso-em-milagres/products/perolas-da-mente-desperta
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/recursos-em-portugues-um-curso-em-milagres/products/lembrar-se-de-deus-atraves-de-um-curso-em-milagres-livro-um-assentando-as-fundacoes
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/recursos-em-portugues-um-curso-em-milagres/products/lembrar-se-de-deus-atraves-de-um-curso-em-milagres-livro-dois-desaprender-o-mundo
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/the-answer-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/going-deeper-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/the-invitation-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/only-one-mind-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/healing-in-mind-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/a-glimpse-of-grace-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/david-hoffmeister-acim-pearls-from-the-mind-awake
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/the-mystical-teachings-of-jesus-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/awakening-through-a-course-in-miracles-ebook
http://www.store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/awakening-through-a-course-in-miracles-ebook
https://store.livingmiraclescenter.org/collections/english-ebooks-a-course-in-miracles/products/movie-watchers-guide-to-enlightenment-4th-edition-ebook
https://livingmiraclescenter.org/


Mais Recursos para o Despertar 

miracleshome.org Desfruta parábolas mais íntimas para o treino da mente com o David 
Hoffmeister e os seus primeiros estudantes na Casa da Paz. 

awakening-mind.org Para saber mais sobre o David Hoffmeister visita a sua Fundação sem 
fins lucrativos dedicada  ao ensinamento  e aprendizagem do perdão.  

ACIM.biz Visita este portal website   

https://miracleshome.org/
https://awakening-mind.org/
https://acim.biz/



