
Prefácio 

 

               Quando conheci Robert Samuel Moore, ainda nos anos 70 – ou Bob Moore, como é 

chamado – não tinha a menor ideia do que viria pela frente, tanto na minha vida quanto na 

minha relação e no trabalho com ele.  

               Naqueles anos, a juventude enchia-me de curiosidade e desejo de aprender. Havia 

muitas novidades em Londres, onde explodia o movimento do “human potential”, uma nova 

base para o desenvolvimento de conceitos e técnicas no trabalho com pessoas. As terapias 

corporais se avolumavam. Despontava também um movimento que seria chamado de “Nova 

Era”, ligado à Era de Aquário e à busca de maior autonomia individual. 

               Foi nesse clima que aconteceu, em Londres, o primeiro curso com Bob Moore – a 

gênese do seu trabalho com o healing – abordando temas como a nova psicologia, a 

consciência da energia, os campos sutis da aura humana, o sistema de chakras, o uso de cores 

e símbolos nas diversas áreas do corpo e a meditação: tudo como parte dos fundamentos e 

das práticas do healing. Nessa época, ele havia deixado sua atividade profissional e mudado 

para a Dinamarca a fim de dedicar-se a sua pesquisa sobre o trabalho com a energia. 

               Desde cedo na minha vida, o mundo sutil, guiado por uma lógica intuitiva, atraiu-me e 

foi motivo de grandes questionamentos, em paralelo com minha formação acadêmica – 

naquela época, tinha terminado o mestrado em Psicologia Humanística e Transpessoal e dava 

início a um doutorado na Universidade de Leeds/Inglaterra. O encontro com Bob veio nutrir 

uma busca de muitos anos! 

               Assim foi a relação com ele: um desafio, e ao mesmo tempo, uma dádiva. Era o início 

de um processo de aprendizagem, trocas e amizade, que veio a se estender por mais de três 

décadas até o seu falecimento em janeiro de 2008. E que determinou também a minha escolha 

profissional e a dedicação aos estudos, práticas e participação em inúmeros grupos de 

trabalho com o healing, tanto na Inglaterra como na Dinamarca, onde Bob fundou, junto com 

sua segunda esposa Anni, o Psykisk Center – International Center of Human Growth. 

               Fui percebendo que o healing respondia a algumas questões importantes na minha 

prática: como ultrapassar barreiras através da meditação; como aprender a usar a 

sensibilidade sem perder o foco; como extrapolar as limitações físicas, emocionais e mentais 

do medo; e como me entregar ao fluxo energético e ao movimento natural das estações da 

vida. 

               No começo dos anos 80, estava totalmente envolvida e comprometida com os estudos 

sobre energia e desenvolvimento humano. Concluí a primeira e única turma do curso “Spiritual 

Healing Education” oferecido por Bob, em parceria com o psiquiatra Dr. Ole Nielsen e a 

neurologista Dra. Agnes Dalby Knudsen, com duração de três anos. Aos poucos, fui deixando o 

trabalho psicoterapêutico a que vinha me dedicando, para transferir meu foco para o healing. 

Viemos, Bob e eu, à Bahia no segundo semestre de 1987. Após realizarmos alguns cursos, tive 

um sonho muito marcante que me impeliu a querer compartilhar estes ensinamentos no 

Brasil. 

               Esse movimento trouxe diversas consequências para minha vida – muito boas, embora 

inesperadas. Foi necessário fazer uma releitura desse trabalho para adaptá-lo à nossa 



realidade, o que se tornou um percurso solitário e valioso. Hoje em dia, são centenas de 

pessoas e profissionais no nosso país e também na América Latina que tiveram e continuam 

tendo acesso a esse sistema de conhecimento e prática. 

               Devido a um problema de saúde, Bob ficou impossibilitado de fazer viagens longas de 

avião, o que o impediu de retornar ao Brasil. Nos anos de 1996 e 98, organizei dois grupos de 

brasileiros na Dinamarca. Queria dar a meus alunos a oportunidade de vivenciar o healing 

através do meu professor. 

               Em 1999, em parceria com o meu ex-marido, Karl Erik, criei o LOGOS – Centro de 

Estudos e Práticas de Energia, Desenvolvimento e Integração Humana, em Salvador (BA). Esse 

núcleo tem funcionado como parte da estrutura de suporte para as atividades com o healing.  

               Meu maior aprendizado com Bob foi a oportunidade de acompanhá-lo de perto 

durante tanto tempo e absorver o crescimento de um sistema de conhecimento, na 

convivência e na troca humana. Vê-lo desenvolver o trabalho com o healing me ensinou e 

continua ensinando a sustentar saberes, incertezas e mesmo o não saber. 

               Como vocês, leitores, vão perceber, este é um livro dos princípios e do pano de fundo 

do healing. Em termos de metodologia, Bob considerava que a transmissão oral dos exercícios, 

meditações e práticas vinculadas à anatomia e à fisiologia humanas devia ser mantida na 

presença e com a orientação de um professor. Parte do processo desse trabalho depende do 

campo energético criado pela ponte compassiva entre professor e aluno e/ou entre professor 

e alunos, no caso da energia do grupo. 

               Essas entrevistas, apesar de editadas no final dos anos 80 e começo dos anos 90, 

contêm temas contemporâneos. Há quase 40 anos, Bob ensinava que a meditação e a relação 

com o chakra do coração, além do contato com o corpo etérico e com a estrutura de 

polaridade, eram importantes instrumentos de trabalho para as pessoas, além de essenciais no 

processo de saúde como um todo. 

               O equilíbrio de polaridade, a liberação de bloqueios energéticos, a inclusão das 

estruturas físicas e não físicas e a combinação das diferentes dimensões do ser humano, bem 

como a integração da crença e espiritualidade no movimento de crescimento individual fazem 

parte dos processos do healing. 

               Bob nasceu na Irlanda do Norte em agosto de 1928. Recebeu uma educação 

estritamente religiosa até ser atraído para a formação técnica em engenharia elétrica. Era uma 

pessoa inspiradora, compassiva e espirituosa. Atraiu centenas de pessoas de vários países que 

buscavam compreender o sistema de conhecimento desenvolvido por ele. Era dotado de uma 

percepção clara da aura e de uma profunda crença na capacidade transformadora do ser 

humano. Para ele, esse processo se baseava na alquimia do chakra do coração com a 

qualidade essencial de cada pessoa e com o contato com Deus. 

               Quero, mais uma vez, agradecer ao meu professor por sua generosidade, pela 

oportunidade de convivência e aprendizagem, e pela abertura e suporte para que os caminhos 

do healing cheguem a tantas pessoas, especialmente no Brasil. Que possamos todos honrar 

este precioso legado, fazendo bom proveito dele e dessas “Conversas com Bob Moore”! 

Isis da Silva Pristed 
E-mail: isispristed@logoscentro.org 

Website: www.logoscentro.org 

 

mailto:isispristed@logoscentro.org

