
 

Transurfing – escolha sua realidade 

Vadim Zeland 

Quinto passo: Maçãs caem ao céu 

Dirigir a realidade: será que isso é possível? 

Aqueles que experimentaram Transurfing na prática, contam admirados como 

seus pensamentos, de forma incompreensível, se materializam, e a realidade ao redor 

literalmente muda sua aparência diante de seus olhos. Por exemplo, as pessoas, por 

motivos incompreensíveis, começam a tratar você com mais simpatia. Portas, que 

antes pareciam irremediavelmente fechadas, se abrem. Além disso, você pode 

observar fenômenos bastante curiosos: modificações dos “tons dos cenários” e 

“círculos na realidade” semelhantes aos círculos na água. A camada do seu mundo 

recupera o frescor perdido: o sorvete volta a ter aquele mesmo gosto da infância, e as 

esperanças adquirem novamente o entusiasmo da juventude. O mais importante é a 

sensação característica da liberdade interior, o privilégio de viver de acordo com seu 

próprio credo. Por mais estranho que pareça, aqui não existe nenhum misticismo, tudo 

é real. Por isso, verificando na prática o que você leu, mantenha-se firmemente na 

terra, para não cair ao céu de surpresa e entusiasmo. 
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Prefácio 

Prezado Leitor! 

Diante de você está a continuação do ciclo de livros sobre Transurfing – o 

aspecto enigmático da realidade, gerador de tantas emoções no público leitor. No livro 

anterior se falou de que o ser humano é capaz de dirigir a realidade se conseguir se 

livrar da ilusão do reflexo dual. Neste volume você vai descobrir como fazer isso. 

Ao acordar em seu sonho em vigília (devaneio, ou sonho acordado), você se 

expele do fluxo dos acontecimentos e acaba no centro de um caleidoscópio gigante, 

que gira vagarosamente, cintilando no limiar da realidade. Você é parte dessa 

realidade e ao mesmo tempo existe separadamente, de modo independente. 

Exatamente assim você percebe sua “separação” quando, voltando à consciência no 

sono, entende que agora o sono depende de você, e não você dele. 

A energia mental do ser humano, sob determinadas condições, é capaz de 

materializar esse ou aquele setor do espaço das variantes. No estado, chamado em 

Transurfing de unidade de alma e razão, nasce uma força misteriosa, a intenção 

externa. Aqueles que experimentaram Transurfing na prática, contam admirados como 

seus pensamentos, de forma incompreensível, se materializam, e a realidade ao redor 

literalmente muda sua aparência diante de seus olhos. 

Por exemplo, as pessoas, por motivos incompreensíveis, começam a tratar você 

com mais simpatia. Portas, que antes pareciam irremediavelmente fechadas, se 

abrem. Além disso, você pode observar fenômenos bastante curiosos: modificações 

dos “tons dos cenários” e “círculos na realidade” semelhantes aos círculos na água. A 

camada do seu mundo recupera o frescor perdido: o sorvete volta a ter aquele mesmo 

gosto da infância, e as esperanças adquirem novamente o entusiasmo da juventude. O 

mais importante é a sensação característica da liberdade interior, o privilégio de viver 

de acordo com seu próprio credo. 

Por mais estranho que pareça, aqui não existe nenhum misticismo, tudo é real. 

Por isso, verificando o que você leu na prática, mantenha-se firmemente na terra, para 

não cair ao céu de surpresa e entusiasmo. 

  



I. O MUNDO DO ESPELHO 

Meu mundo cuida de mim. 

  

Espelho duplo 

 

As manifestações da realidade assumem duas formas: a física, que pode ser 

tocada, e a metafísica, que está além dos domínios da percepção. Ambos os tipos de 

manifestação existem simultaneamente, cada forma penetrando e complementando a 

outra. O dualismo é parte integrante do nosso mundo e muitas coisas possuem seu 

lado contrário. 

Quando você fica na frente de um espelho, você representa um objeto físico real 

e vivo. Seu reflexo, por outro lado, não tem substância material. É metafísico, 

imaginário e, no entanto, tão real quanto o objeto refletido. 

O mundo inteiro pode ser visto como um espelho duplo gigante. De um lado do 

espelho está o Universo físico e do outro lado do espelho está o espaço das variantes 

metafísico. No espelho dual, ao contrário de um espelho comum, o mundo material 

serve como um reflexo da intenção e pensamentos de Deus, bem como todos os seres 

vivos que são materializações Dele. 

O espaço das variantes é como uma matriz ou molde que serve para o “corte”, a 

“costura” e o “desfile”, para o movimento de toda a matéria. Lá são guardadas 

informações sobre o que deve acontecer no mundo material e como. O número de 

realidades possíveis que contém é infinito. Cada variante representa um setor do 

campo composto por roteiros e cenários, ou seja, trajetória e forma do movimento da 

matéria. Em outras palavras, o setor determina o que vai acontecer em cada caso 

específico e como será sua aparência. 

O espelho, portanto, separa o mundo em duas metades, a real e a 

imaginária. Tudo o que adquiriu forma material está na metade real e se desenvolve 

de acordo com as leis das ciências naturais. A ciência, assim como a cosmovisão 

convencional, só se aplica ao que acontece na “realidade”. A realidade é entendida 

como tudo o que está sujeito à observação e influência direta. 

Se você retirar o lado metafísico da realidade e levar em conta apenas o mundo 

material, a atividade de todos os seres vivos, incluindo o ser humano, é reduzida ao 



movimento primitivo dentro dos limites da intenção interna. Com o auxílio da intenção 

interna, o objetivo é alcançado por meio da influência direta no mundo ao redor. Para 

atingir um objetivo, é necessário dar certos passos, empurrar, abrir caminho com os 

cotovelos e executar um trabalho específico. 

A realidade material é de fato tangível. Responde instantaneamente ao impacto 

direto que cria a ilusão de que esta é a única maneira pela qual os resultados podem 

ser alcançados. No entanto, no quadro do mundo material, a gama de objetivos 

realisticamente alcançáveis é significativamente reduzida. Aqui só se pode contar com 

coisas que estão presentes. Tudo depende de recursos que normalmente são 

insuficientes e de oportunidades severamente limitadas. 

Absolutamente tudo neste mundo é impregnado pelo espírito de 

competição. Muitas pessoas desejam alcançar a mesma coisa e não há o suficiente 

para todos no âmbito da intenção interna. Então, de onde obtemos as condições e 

circunstâncias necessárias para atingir nossos objetivos? É daí que estas vêm, do 

espaço das variantes. 

Nesse lado do espelho há abundância de tudo e não há competição. Os produtos 

não estão fisicamente presentes, mas o melhor é que você pode escolher qualquer 

coisa como se fosse num catálogo e, em seguida, fazer um pedido. Cedo ou tarde o 

pedido será atendido e você nem terá que pagar por isso. Você tem que observar 

certas condições gerenciáveis, mas isso é tudo. Não parece um conto de fadas? 

Está longe disso. É mais do que realista. A energia mental nunca desaparece sem 

deixar vestígios. É capaz de materializar um setor do espaço das variantes que 

corresponde em qualidade à energia mental irradiada. Que tudo na vida é o resultado 

da interação entre objetos materiais é apenas aparência. Os processos que ocorrem 

nos planos sutis desempenham um papel não menos importante na encarnação física 

de variantes que existem nas dimensões virtuais. Raramente notamos o elemento de 

causa e efeito em processos sutis. No entanto, eles formam mais que a metade de 

nossa realidade. 

Via de regra, a materialização de setores no espaço das variantes ocorre 

independentemente da vontade, porque, como seres humanos, não usamos a energia 

mental de forma deliberada e focada, e isso é ainda mais o caso com seres menos 

desenvolvidos. Como mostramos no primeiro volume de Transurfing, o efeito das 



imagens mentais na realidade se manifesta principalmente na forma de nossas piores 

expectativas. 

Com base na "vida real", as pessoas andam entre as estantes vazias da loja, 

precipitando-se a estender a mão para um produto que já tem a placa de "vendido" 

pendurada. Restam apenas bens de qualidade inferior, mas mesmo estes são 

caros. Em vez de simplesmente folhear um catálogo e fazer um pedido, as pessoas 

correm em busca aleatória do que desejam, esperando em longas filas e tentando se 

espremer no meio da multidão, como também para entrar em discussões com os 

vendedores e outros compradores. O resultado é que não chega às suas mãos o que 

você queria e você acaba com mais problemas. 

Essa imagem sombria da realidade se origina na mente do indivíduo e 

gradualmente se materializa, transformando-se em realidade física. Cada ser vivo cria 

a camada de seu mundo com seus pensamentos de um lado e suas ações diretas do 

outro. Todas as camadas se organizam umas sobre as outras, à medida que cada ser 

vivo contribui para a formação da realidade. 

Uma camada é caracterizada por um conjunto específico de condições e 

circunstâncias que constituem o modo de vida de um ser individual (doravante nos 

referimos especificamente aos seres humanos). As condições da existência variam de 

favoráveis a escassas, confortáveis a severas, amigáveis a agressivas. Naturalmente, o 

ambiente em que uma pessoa nasce desempenha um papel importante, mas como sua 

vida se desenvolverá depende de sua atitude em relação a si mesma e ao mundo ao 

seu redor. Mudanças subsequentes no estilo de vida são amplamente determinadas 

pela perspectiva mental dessa pessoa. O setor do espaço das variantes que se 

concretiza corresponderá no roteiro e no cenário à natureza e direção dos 

pensamentos dessa pessoa. 

Assim, dois fatores participam da criação de uma camada individual de realidade: 

a intenção interna de um lado do espelho e a intenção externa do outro. A pessoa 

afeta objetos dentro do mundo material por meio de ação direta, enquanto com seus 

pensamentos ela incorpora na realidade física coisas que ainda não estão presentes. 

Se uma pessoa está convencida de que todas as melhores coisas deste mundo já 

se esgotaram, então, na realidade, as estantes para ela permanecerão vazias. Se ela 

pensa que terá de esperar em uma fila enorme por horas e depois pagar uma grande 



soma de dinheiro, é o que acontecerá. Se as suas expectativas são pessimistas e cheias 

de dúvidas, elas serão confirmadas instantaneamente. Se você espera encontrar um 

ambiente hostil, sua premonição será realizada. No entanto, basta você se permear 

com um pensamento inocente de que o mundo guardou o melhor para você, isso 

também se realizará por alguma razão. 

O excêntrico, que não percebe que tudo se dá muito fácil, aparece um dia em um 

balcão onde literalmente acaba de receber uma entrega de mercadorias, como se 

tivessem sido trazidas especialmente para ele. Acontece que o primeiro cliente recebe 

tudo de graça, enquanto atrás dele já se forma uma longa fila de pessoas que estão 

convencidas de que a realidade da vida é muito mais sombria e que os tolos 

excêntricos têm apenas sorte. 

A vida é um jogo em que o mundo está constantemente propondo a seus 

habitantes o mesmo enigma: “Vamos, adivinhe como eu sou”. Cada um responde de 

acordo com sua própria percepção do mundo: “Você é agressivo” ou “você é 

aconchegante”, ou “alegre, triste, amigável, hostil, feliz, malfadado”. 

O interessante é que todos ganham nesse jogo. O mundo concorda e se coloca 

diante de cada participante na imagem que ele encomendou. Se o excêntrico sortudo 

decidir mudar sua atitude assim que se deparar com as “realidades da vida”, seu 

mundo mudará de acordo, jogando o tolo “iluminado” para o fim da fila. 

É assim que o indivíduo cria a camada de seu mundo com a imagem de seus 

pensamentos. O processo pode ser explicado usando alguns princípios. O primeiro 

princípio do espelho é este: o mundo é como um espelho que reflete sua relação com 

ele. 

O mundo concorda literalmente com seus pensamentos sobre ele. Então, por 

que nossas piores expectativas geralmente se confirmam, enquanto nossas esperanças 

e nossos sonhos não se realizam? Há razões para isso e elas se expressam no segundo 

princípio do espelho: o reflexo se forma na unidade de alma e razão. 

Enquanto a razão não contrariar os desejos da alma e vice-versa, surge uma 

força inconcebível – a intenção externa, que materializa o setor do espaço das 

variantes que corresponde à imagem dos pensamentos. Na unidade da alma e da 

razão, essa imagem adquire contornos nítidos e, como resultado, é imediatamente 

incorporada à realidade física. 



No entanto, o que geralmente acontece na vida é que a alma se esforça por algo, 

mas a razão está cheia de dúvidas e não permite que a alma siga o desejo ou vice-

versa, o intelecto fornece argumentos convincentes para algo, mas a alma permanece 

indiferente. Quando a unidade é quebrada, a imagem fica embaçada. É como se a 

imagem se dividisse porque a alma deseja uma coisa e a razão insiste em 

outra. Existem apenas duas coisas que unem a alma e a razão incondicionalmente: 

aversão e receios. 

Pois quando uma pessoa odeia, ela o faz de toda a alma e quando sente medo, 

isso preenche todo o seu ser. Na unidade da aversão, uma imagem nítida é gerada 

retratando o que você deseja evitar. Como duas manifestações da realidade, material 

e metafísica, a alma e a razão se unem no mesmo ponto e a forma de pensamento se 

incorpora na realidade física. Como resultado, você obtém tudo o que não pode 

aceitar. 

Ao contrário dos receios, os desejos não são tão facilmente satisfeitos porque, 

neste caso, a unidade raramente é alcançada. A alma se opõe à razão porque, tendo 

sucumbido à influência dos pêndulos, luta pelos objetivos dos outros. A razão, por sua 

vez, ou deixa de ter consciência de seus desejos mais genuínos, ou não acredita na 

possibilidade de sua realização. 

Algumas pessoas acreditam que, para atingir seu objetivo, precisam formular 

claramente sua ordem, liberar a forma-pensamento correspondente no universo e 

então não fazer nada para não atrapalhar sua realização. Se tudo fosse tão simples ... 

Essa técnica funciona apenas com a condição de que o segundo princípio do 

espelho tenha sido cumprido. No entanto, a unidade de alma e razão só é alcançada 

em casos raros, porque é quase impossível se livrar totalmente das dúvidas 

traiçoeiras. Então o que fazer? 

Isso nos leva ao terceiro princípio do espelho: o espelho duplo reage com um 

atraso. Se você não consegue cumprir o segundo princípio, a fortaleza deve ser 

tomada por um cerco prolongado. 

Tente imaginar esta situação bastante incomum. Você se coloca na frente de um 

espelho, mas lá não há nada exceto o vazio. Só depois de algum tempo a imagem do 

seu reflexo começa a aparecer, como em uma fotografia. A certa altura você sorri, mas 

o reflexo ainda mostra a mesma expressão séria. Você levanta os braços, mas a 



imagem no espelho permanece a mesma. Você abaixa os braços imediatamente e, de 

novo, nada no espelho mudou. Para ver o seu reflexo com os braços erguidos, você 

deve mantê-los para cima por um tempo determinado. 

O espelho duplo funciona exatamente da mesma maneira, exceto que o atraso 

de tempo é muito maior e, portanto, as mudanças que ocorrem no espelho são 

praticamente imperceptíveis. A realização material é inerte como o alcatrão. No 

entanto, uma forma-pensamento, ou slide, como é referido no Transurfing, pode ser 

materializada. Basta uma condição básica: você tem que girar o slide em sua mente 

sistematicamente por um período significativo de tempo. 

Como você pode ver, o segredo é simples e isso realmente é tudo o que é 

necessário. É difícil acreditar que tudo pudesse ser tão trivial. Sem mágica, apenas 

esforço normal, todos os dias, e realmente funciona; o que acontece é que a maioria 

das pessoas não tem paciência para seguir adiante. Elas ficam iluminados e inspirados 

por alguma ideia, mas rapidamente perdem o entusiasmo e arquivam a ideia para 

depois. Para materializar uma forma-pensamento, você deve cumprir um trabalho 

concreto com um slide. Se você não fizer o trabalho, não pode esperar um milagre. 

O tempo necessário para realizar o slide depende da complexidade da meta que 

você definiu. Enquanto a razão estiver duvidando de que o objetivo pode ser 

realisticamente trazido à existência, a imagem permanecerá nebulosa, mas cedo ou 

tarde algum tipo de representação começará a aparecer no espelho. Então você 

começará a ver por si mesmo que a intenção externa abre as portas necessárias e 

fornece as oportunidades necessárias para você atingir a meta. Isso garantirá à razão 

que a técnica está dando frutos e que o objetivo é de fato alcançável de forma 

realista. Gradualmente, a alma e a razão chegarão a uma posição de unidade, 

concentrando a radiação da energia mental em uma imagem nítida. Como resultado, 

um reflexo será formado, criando o que normalmente é considerado um milagre: o 

sonho que parecia impossível se transforma em realidade. 

  

Amálgama da realidade 

 

Com a ajuda da técnica de slide descrita anteriormente em Transurfing, você 

pode criar uma imagem que o espelho do mundo transmitirá para a realidade 



física. Além da imagem concreta, não seria nada ruim manter na camada de seu 

mundo um fundo imutável que criaria uma atmosfera favorável permanente. 

Você deve ter notado no passado que seu reflexo é diferente em diferentes 

espelhos. É o mesmo rosto, mas cada espelho revela diferentes nuances. Diferenças 

leves, mas bem perceptíveis se evidenciam, como a coloração emocional, o humor ou 

mesmo o tipo psicológico. Dependendo do espelho, o reflexo será amável ou raivoso, 

saudável ou doentio, atraente ou nem tanto, quente ou frio. 

Você pode se perguntar o que poderia explicar a disparidade, pois a superfície 

reflexiva de cada espelho deve transmitir objetivamente uma cópia exata da mesma 

imagem. No entanto, há uma série de fatores que podem ter um efeito tangível na 

transmissão de uma imagem. Como em uma fotografia, muito depende da iluminação, 

da cor de fundo e do próprio espelho. 

Os espelhos venezianos eram conhecidos por seu charme particular já na Idade 

Média. O vidro veneziano era conhecido em todo o mundo pela sua qualidade 

fabulosa. Mas não era o vidro que conferia ao espelho sua qualidade especial. As 

pessoas notaram que, por alguma razão desconhecida, era muito mais agradável 

admirar seu reflexo em um espelho veneziano do que em um espelho comum, pois 

dava ao rosto espelhado uma aparência visivelmente atraente. 

Descobriu-se que os mestres venezianos tinham seu próprio segredo 

especial. Eles acrescentavam ouro ao amálgama, a composição do revestimento do 

espelho que fazia com que os tons quentes dominassem o espectro reflexivo. 

De maneira semelhante você pode aperfeiçoar uma pequena parte do espelho 

duplo para si mesmo. Para tornar a camada de seu mundo mais aconchegante, você 

pode tentar fazer sua própria mistura de amálgama. A camada de seu mundo consiste 

em uma infinidade de reações diferentes, relacionadas ao seu relacionamento consigo 

mesmo e a várias manifestações no mundo ao seu redor. É essencial escolher uma 

linha específica dentro do espectro dessas relações para determinar o pano de fundo 

predominante. 

Você poderia, por exemplo, escolher a seguinte fórmula como dominante: “Meu 

mundo cuida de mim”. As pessoas expressam prontamente sua atitude em relação à 

vida quando estão insatisfeitas com algo, ao passo que, quando algo bom acontece, 



elas o aceitam como devido, quase com indiferença. Fazem isso inconscientemente, 

reagindo como ostras por força do hábito. 

Agora você pode ir além do nível da ostra, acorde e aproveite a vantagem de 

expressar suas atitudes em relação à vida de forma consciente. Sintonize 

deliberadamente sua visão de mundo de acordo com a ideia dominante e então verá 

como o espelho reagirá. Será seu primeiro passo rumo ao domínio da realidade. 

Lembre-se de que, quando você era criança, o mundo realmente cuidava de 

você, mas você não valorizava isso e não o considerava como devido. Olhe para o 

passado. Talvez algo semelhante acontecesse na casa de sua avó na aldeia? Volte o 

olhar mental para os dias passados quando você se sentia seguro e sereno, cujos 

fragmentos das lembranças de vez em quando aparecem muito nítidos. Parece que um 

aroma divino exala da cozinha onde sua avó está assando tortas. Ou talvez você esteja 

sentado na margem de um rio com uma vara de pescar ou descendo uma colina de 

trenó. Como foi então? Você se lembra daquela sensação de serenidade? 

Foi assim porque o mundo cuidou de você e você suspeitava vagamente disso, 

mas não lhe dava importância, tampouco tinha reclamações especiais. Tudo estava 

bem, só isso. Mesmo quando uma criança faz manha, ela não coloca a alma na 

insatisfação. Ela grita e bate os pezinhos, agita as mãos, mas o mundo carrega a 

criança com cuidado e carinho, repetindo afetuosamente: “Qual é o problema, 

pequenina? Você fez bagunça e se sujou toda? Vamos lavar tudo!” 

À medida que a pessoa cresce e se desenvolve, o mundo guarda o melhor para 

ela, dando-lhes brinquedos novos e emocionantes e cuidando dela com amor. O 

mundo cuida de seu pupilo, seu favorito, mimado. A criança sortuda descobre todos os 

tipos de novos prazeres enquanto tudo é novo e fresco, sem saber que está 

aproveitando a vida no momento. A pessoa só entende isso muitos anos depois, 

quando se lembra de como tudo era bom em comparação com o que é agora. 

Então, por que, com o tempo, todas as cores da vida desbotam e a serenidade 

leve é substituída por uma preocupação ansiosa? Talvez seja porque, à medida que 

envelhecemos, o número de problemas aumenta? Não, é porque à medida que 

crescemos, adotamos a tendência de expressar uma atitude negativa. A insatisfação é 

um sentimento mais poderoso do que a satisfação que vem do conforto e de estar em 

paz. 



Não entendendo que agora somos felizes apesar de tudo, exigimos cada vez mais 

do mundo. Os pedidos do pupilo tornam-se maiores e ele se torna mais mimado e 

ingrato. Naturalmente, o mundo não consegue atender às crescentes necessidades da 

criança mimada e ela perde as estribeiras em suas exigências, mudando sua atitude 

para com o mundo: “Você é mau! Você não me dá tudo que eu quero! Você não cuida 

de mim”. Nesse ponto, o relacionamento negativo é carregado com todo o poder da 

alma insatisfeita e da razão caprichosa. 

O mundo é um espelho e por isso nada pode fazer a não ser tristemente erguer 

as mãos e responder: “Como quiser, meu querido. Que seja do seu jeito.” Como 

resultado, a realidade, como um reflexo dos pensamentos da pessoa, muda para 

pior. Sendo assim, motivos para se sentir insatisfeito aumentam e, como resultado, sua 

relação com o mundo piora ainda mais. E assim o antigo favorito e mimado se 

transforma em um rabugento prejudicado pelo destino, que sempre reclama que o 

mundo lhe deve muito. 

É um quadro lamentável. A pessoa não entende que ela mesma estragou 

tudo. Vendo no reflexo do espelho certas características desagradáveis, ela foca sua 

atenção neles e automaticamente expressa sua reação negativa, que torna tudo pior 

do que antes. No reflexo, a realidade torna-se gradualmente mais turva, assim como a 

imagem. É por isso que a camada do mundo de um indivíduo perde seu brilho anterior 

e se torna cada vez mais opaca e desconfortável. 

No entanto, você pode trazer tudo de volta! A sensação de calma serenidade, o 

sabor do sorvete como era na sua infância, a sensação de novidade, a esperança de 

algo melhor e a alegria de viver. E fazer isso é muito fácil. Tão fácil que é difícil de 

acreditar. Mas você não precisa acreditar, experimente! Não ocorre a ninguém que é 

possível renovar a camada de seu mundo assumindo o controle consciente de sua 

relação com a realidade. O que quer que você faça com sua percepção do mundo é o 

que seu mundo se tornará. Não é um chamado vazio para olhar para a vida com 

otimismo, mas um trabalho concreto em formar a sua realidade. 

A partir desse momento, aconteça o que acontecer, assuma a regra de manter 

sua relação sob controle. Não importa que no dado momento você não está tão bem 

como gostaria. Em todo o caso, tudo não está tão ruim e, sem dúvida, poderia estar 



bem pior. Ora, as pedras não desabam do céu, a terra sob seus pés não arde e animais 

selvagens não perseguem você a cada passo. 

Na verdade, o mundo mudou consideravelmente desde que você esfriou seu 

relacionamento com ele. Você se lembra de como ele o embalava nos braços, 

alimentava com as tortas da vovó e lhe contava histórias? Então você cresceu e um 

muro de estranhamento apareceu entre você e o mundo exterior. A calorosa 

espontaneidade transformou-se em estranhamento; a confiança foi substituída pelo 

medo e a amizade transformada em cálculo frio. Mesmo assim, o mundo não ficou 

com raiva e lhe deu as costas. Ele simplesmente ficou quieto e caminhou ao seu lado, 

perdido em pensamentos, como um velho amigo ofendido por uma recepção fria. 

Olhe a sua volta. Seu mundo ainda está cuidando de você. Ele plantou essas 

flores e essas árvores para você. Você não presta atenção ao sol, céu ou nuvens, mas 

imagine como seria a vida se eles não estivessem ali. À noite, após um árduo dia de 

trabalho, pode desfrutar de um momento de relaxamento e conforto, enquanto lá fora 

chove e sopra um vento frio. O mundo ainda o alimenta e o coloca na cama. O mundo 

olha para você e suspira de saudade daqueles tempos mais felizes. Ainda assim, você 

se vira e adormece completamente convencido de que o mundo não é o que 

costumava ser e que o passado nunca poderá ser recuperado. 

O mundo não mudou, assim como um espelho nunca muda. É a sua relação com 

o mundo e com a realidade que mudou, como um reflexo dos seus pensamentos. 

Agora se levante, abra os olhos, sente-se na cama e olhe ao seu redor: é o 

mesmo mundo de antes que cuidava de você e com quem você tanto gostava de 

passar o tempo. Imagine como o mundo ficará encantado quando você finalmente sair 

da ilusão. 

Agora vocês estão juntos novamente e tudo será como antes. Nunca mais você 

deve ofender este velho servo fiel com sua atitude ingrata. Mais importante ainda, não 

se apresse. Pois, de acordo com o terceiro princípio do espelho, ele precisa de tempo 

para voltar ao que era. Inicialmente, você precisará mostrar paciência e autocontrole. 

Você tem que entender que isso faz parte do seu trabalho concreto de moldar a sua 

realidade. 

O trabalho consiste no seguinte: Em qualquer circunstância, mesmo nas mais 

insignificantes, repita para si mesmo a fórmula do amálgama, não importa se o 



acontecimento é bom ou ruim. Quando você se deparar com algo bom, não esqueça 

de repetir para si mesmo que o mundo de fato cuida de você. Constate essa afirmação 

em cada pequeno detalhe. Quando se deparar com algo decepcionante, mesmo assim 

repita que tudo acontece como deve, segundo o princípio da coordenação da 

intenção. 

Sua reação deve ser a mesma, que o mundo em todo o caso cuida de você, não 

importa que circunstâncias aconteçam. Se você tiver sorte, preste atenção especial a 

isso, se não tiver sorte, observe o princípio da coordenação da intenção e assim você 

sempre permanecerá em uma linha de vida bem-sucedida. Você não precisa saber de 

quais perigos o mundo está protegendo você ou de que forma o faz. Confie no mundo. 

É essencial que você aprenda a confiar. Quando uma pessoa se encontra em uma 

posição difícil, ela tende a contar com suas próprias forças, do que na confluência de 

condições favoráveis. Uma criança adulta repete teimosamente: "Eu faço isso 

sozinho!" Então o mundo a coloca no chão e dá a oportunidade de resolver por conta 

própria: “Ok, Ok, minha querida. Continue com suas próprias pernas.” 

Quebre o gelo da desconfiança. Cada vez que você enfrentar um problema, 

mesmo que seja relativamente pequeno, diga para si mesmo: “Eu deixo o meu mundo 

cuidar de mim”. Isso não significa que você não deva fazer absolutamente nada e ficar 

sentado com os braços cruzados. É uma questão de acostumar-se com o pensamento 

de que tudo sairá bem por si mesmo, por determinação. O espelho refletirá 

perfeitamente a sua percepção: “Se é assim que você considera que é, que assim seja”. 

Crie o hábito de permitir que o mundo cuide de você, desde os pequenos 

detalhes até as questões mais importantes. Se você saiu pela porta sem guarda-chuva 

e parece que vai chover, não volte para dentro. Diga a si mesmo: “Meu mundo e eu 

vamos dar um passeio”. Diga ao seu mundo: “Você vai cuidar de mim, não vai?” É claro 

que o seu mundo vai lhe responder: “Claro, meu querido”. Você pode confiar 

corajosamente em seu mundo. Não vai chover e, se isso acontecer, o mundo irá 

fornecer-lhe um lugar para se abrigar bem a tempo. 

Se as coisas não derem certo, não se ofenda nem duvide amargamente se o 

mundo cuida de você. Lembre-se de que você está diante de um espelho. Tudo o que o 

espelho faz é refletir sua visão de mundo, nem mais nem menos. Não adianta ficar 



chateado e muito menos lutar com suas dúvidas. É inútil. Deixe espaço para erros e 

contratempos. O mais importante é manter o curso básico. 

Você pode confiar no mundo para todos os tipos de coisas, se permitir que ele 

cuide de você. As pessoas não são capazes de resolver todos os seus problemas. Dê-os 

ao mundo para lidar, pois o mundo tem uma capacidade incomensuravelmente maior 

de resolvê-los do que você. Por exemplo, você não pode evitar todos os perigos com a 

ajuda da intenção interna, porque a camada do seu mundo se cruza com várias outras 

camadas. Em vez de direcionar sua intenção para sua própria segurança, direcione-a 

para a criação de um mundo que cuida de você e o protege. Então, a intenção do seu 

mundo começará a trabalhar para você. 

Dependendo do que mais o preocupa, você pode escolher seu próprio amálgama 

especial. Por exemplo, você pode escolher uma das seguintes opções: “Meu mundo 

escolhe o melhor para mim. Quando vou com o fluxo das variantes, o mundo vem ao 

meu encontro. Eu mesmo crio a camada do meu mundo com a minha intenção. Meu 

mundo me protege. Meu mundo me livra dos problemas. Meu mundo cuida das coisas 

para que minha vida seja fácil e confortável. Eu faço um pedido e meu mundo o 

executa. Posso não saber como cuidar de mim, mas meu mundo sabe. Tudo o que 

acontece contribui para a concretização da minha intenção e tudo acontece como 

deve”. 

Você pode até criar um amálgama novo e exclusivo ou vários para esse 

assunto. Devo enfatizar, porém, que o mais importante é ser paciente e não se cansar 

de declarar a fórmula do amálgama em cada instância conveniente. A persistência só é 

necessária inicialmente até se tornar um hábito. Daí em diante tudo é um mar de 

rosas. 

Essa técnica simples é a chave para uma força mais poderosa do que você 

poderia esperar. Você controla a realidade controlando seu relacionamento com o 

mundo. O espelho duplo irá incorporar áreas de realidade física do espaço das 

variantes em que o mundo cuida do seu bem-estar. Com o tempo, você criará uma 

realidade muito aconchegante. 

Prepare-se para uma magnífica cascata de eventos agradáveis. Não estou 

exagerando nem um pouco. A camada do seu mundo se transformará literalmente na 

frente de seus olhos. Você ficará surpreso com a rapidez com que as coisas começam a 



mudar e, neste momento, perceberá que nunca mais se olhará no espelho do mundo 

da mesma maneira. Você acaba de experimentar o vento da mudança se 

levantando. Você e seu mundo estão juntos novamente. O mundo cuidará de 

você. Você pode ter certeza disso. 

 

Perseguindo o reflexo 

 

Cada pessoa cria a camada individual de seu mundo, sua própria realidade, com 

sua visão de mundo. Sua realidade adquire certo tom dependendo de sua 

atitude. Falando figurativamente, certas “condições climáticas” são definidas: pode 

haver o frescor matinal do sol, céu nublado e chuva forte ou até mesmo um furacão 

violento e desastres naturais. 

Até certo ponto, a realidade é criada, de acordo com o pensamento comum, 

como resultado das ações diretas de uma pessoa. As formas de pensamento não são 

menos poderosas, porém, o que acontece é que seu impacto é menos evidente. Em 

qualquer dos casos, a maioria dos problemas é causada por uma atitude negativa. A 

bagunça que é criada na camada metafísica deve ser resolvida no nível físico, o que 

complica o problema. 

No geral, a imagem da realidade separada de uma pessoa depende de como ela 

se posiciona em relação a tudo que a rodeia. Ao mesmo tempo, o estado de espírito de 

uma pessoa é condicionado pelo que está acontecendo ao seu redor. Portanto, o que 

temos é um ciclo fechado de reação: a realidade é criada como um reflexo das imagens 

mentais de um indivíduo e essas imagens, por sua vez, são grandemente determinadas 

pelo próprio reflexo. 

Quando uma pessoa fica na frente de um espelho, ela concentra toda a sua 

atenção no espelho, sem tentar olhar para dentro de si mesma. Acontece então que o 

papel dominante na cadeia de retroalimentação não é desempenhado pela imagem, 

mas pelo reflexo. A pessoa se encontra sob o poder do espelho porque está 

hipnotizada por sua própria imagem refletida. Não lhe ocorre que pode alterar o 

original. É especificamente devido a esse foco obsessivo na imagem refletida que 

ativamente obtemos o que não queremos. 

 



 


