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Satsang com Veetshish Om Julho 2015 Floripa/SC parte 03 

 

Estamos aqui para trocar de mestre.  

Qual mestre que você está seguindo: uma historinha que passa aí, na sua cabeça? Você acredita 

nela, esse é o seu mestre?  

A mente, os pensamentos, são mestres do ego. 

Aqui e agora, o mestre é esse puro Ser-Presença. Eu reconheço que ele é o mestre puro, que é ele 

que vivifica tudo, ele que dá verdade a tudo.  

Então, quando vem uma mente falando alguma coisa, eu questiono e duvido. Por exemplo: “e se eu 

não me iluminar nessa vida, como é que vai ser?” 

Esta é uma fala. Vamos verificar, vamos ver se ela está certa ou errada. E se você começar a 

perceber a fala do ego ...  

Primeiro vamos examinar eventos concretos. Eu moro numa casa de dois andares e eu estava ali em 

cima lendo um livro e me deu vontade de tomar um chá de noite, às 11 horas da noite. Eu desci a 

escada, abri a porta da geladeira, tinha um queijo gorgonzola e um macarrão, e comi o macarrão 

com o queijo gorgonzola! A mente dizia: vou descer para tomar um chá...  

Mas não acerta muito; a mente não sabe bem o que quer.  

Verifica por você mesmo. Na verdade, a mente erra noventa e tantos por cento. Uma vez ou outra 

ela acerta. E aí o ego-pensamento afirma: “ah! acertei, eu não te disse?!” Isso é dois por cento, por 

isso que faz tanta festa! 

A mente sempre está atrasada.  

Por isso que é tão carente, tão coitadinha. 

Ela emana algo que não é dela. Ela acha que é dela a emanação de saber.  

É aquela história do ferro no fogo. O ferro em si não tem calor. Quando ele fica no fogo, aquece e 

sai queimando tudo. Nesta metáfora, o ferro acha que é ele que queima.  

É a mesma coisa com a mente, o ego. A mente e o ego não têm consciência em si. Por estarem 

imersos na Consciência, eles adquirem a qualidade refletida da Consciência.  

É igual ao ferro, parece que queima, que é poderoso. Não, é a essência do fogo que está aí 

queimando. Veja o pensar: “Eu sei, eu sei!” 

Não, você não sabe; silêncio! E por isso, de novo Papaji diz: aquiete-se, devagar!  

Para que haja um tempo de reconhecimento desse automatismo vindo, desse pensamento que surge 

e do vício em seguir os pensamentos como sendo o meu orientador.  

É muito fascinante um pensamento. Tem uma lógica e uma coerência que te convence mesmo. 

Aqui, portanto, pare um pouco. Pare e espere a vida, e veja que o pensamento nunca encaixa na 

vida. Por isso que se chama ideia, ideal, fantasia.  
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Os bons terapeutas conhecem bem a dimensão da fantasia. Freud chamou para o teste da realidade. 

Ele viu muito bem como funciona o ego. Ele só não viu que ele não era a estrutura psíquica. Ele viu 

muito bem como funciona. Descreveu muito bem como funciona o ego.  

Atenção, não interprete mal. O ego não é o erro. Está tudo certo. 

 

VERTICALIZAÇÃO 

 

Lembre daquela frase: Deus escreve certo por linhas tortas.  

Apenas na verticalidade fica compreensível. Então qual é a tua função a partir de agora na tua 

existência, a cada respiração? Verticalizar. Esse é o simbolismo da cruz.  

É usada no cristianismo como símbolo de sacrifício e tem seu lugar também. 

Mas o símbolo essencial, esotérico, profundo, da cruz é: na temporalidade horizontal, o Ser 

fecundante, presente sempre aqui e agora. 

Verticalidade. O ser fecundando a horizontalidade o tempo todo. Porque na verdade a 

temporalidade só existe no ser. Isso tem que ficar óbvio.  

Relembrar, relembrar o que nunca foi realmente esquecido. E se ouvir de verdade, profundamente, a 

expressão é como o samba de uma nota só, falando de uma mesma coisa o tempo todo, olhando de 

vários ângulos a aparente multiplicidade. Um olhar que, na verdade, é sempre a partir do mesmo 

lugar e para o mesmo lugar.  

 

EMOCIONALIDADE 

 

É importante falar um pouco da emocionalidade, pois a Compreensão só é completa quando toca o 

aspecto emocional.  

Na linguagem usada aqui, a mente não é apenas a compreensão racional.  

Volta e meia é dito: desce para cá. [apontando o coração] 

Quando a emocionalidade vem, é tão potente e tão forte que rapidinho a identidade fica presa em 

padrões que são muitos amplos, muitas vezes são culturais, são sociais. E por isso eles são mais 

fortes e são mais reforçados ainda.  

Os pensamentos retornam com aspecto de verdade, dúvida: “E se eu não conseguir?, Puxa, é difícil 

pra caramba... Nossa! isso que você fala é muito difícil, esse negócio é muito complicado.”  

Quando a emocionalidade vem, em primeiro lugar tenha compaixão por si mesmo. Aceitar o que se 

apresenta. Aceitação vira compaixão. Essa emocionalidade, às vezes, vem de uma forma intensa 

mesmo, num desespero. Mas, às vezes, ela vem em forma de orgulho, de uma vontade de aparecer, 

isso é também uma emocionalidade. Por isso atenção e atenção.  
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E aí a gente vai entrando em satsang, vai expandindo, vai serenando, vai vibrando diferente, a 

emocionalidade vai se acalmando, vai sendo reconhecida de novo, de novo. A Consciência vai 

penetrando mais e mais profundamente, e está bacana pois agora eu sou a Pura Presença.  

Aí... vem novamente a emocionalidade, vem um tsunami, vem um monte de pensamentos: “poxa, 

perdi”. Segura o touro com a unha, e verifica se é possível perder o ser. Verifica que existe uma 

confusão básica aí. O que é que perde? Perder o quê? Quem está ganhando? Quem é que está 

perdendo? O que é que está sendo perdido?  

“Não perdi, perdi minha atenção, não estou mais vibrando no ser”.  

Isso não é uma carteirinha, de qualquer jeito você é o ser. É inevitável, você é Pura Consciência o 

tempo todo, sois deuses. Só isso que é.  

 

Então não se confunda mais e quando vier a confusão, ela é só um evento dentro do deus que você 

é. É bonitinho agora, mas quando vier uma grande emocionalidade, tenha compaixão, saiba que 

daqui a pouco passa. Compaixão. 

Quando vier o pensamento e a sensação: “nossa, mas está tudo confuso!”, reconheça, aceite com um 

ok. E daí vem a confiança, vem o reconhecer: “eu confio porque sei que daqui a pouco passa”.  

É importante perceber também a complexidade da mente. Perceba o pacote completo. Pois junto 

com a emocionalidade dolorida vem o querer: “eu quero que passe.”  

E aí está, entregue-se.  

Não há como saber o que realmente quero de uma forma estável, o que é realmente bom para isso 

daqui: um chá ou uma macarronada com queijo gorgonzola?  

Mas o que você está escolhendo o tempo todo: cair nas historinhas do ego que são sutis e 

divertidinhas ou ficar na Pura Presença? 

 

[Eu constantemente me deparo com o conceito de livre arbítrio, me pareceu muito importante num 

determinado momento: será que não tenho escolha? E aí vem aquele conceito de que eu posso 

escolher, que eu tenho livre arbítrio. Por outro lado, quando eu vejo que não tenho escolha me é 

muito estranha a sensação...].  

 

A ideia de liberdade é de poder fazer um monte de coisa, mas de fato não é isso a liberdade. 

Você não se liberta das aparentes limitações, você se liberta de você mesmo. Você entende que as 

limitações são dadas pela identidade com este que é fragmentado, separado e, portanto, limitado. A 

libertação é libertar-se deste você separado. Então, de fato, você não vai ser livre, você vai se 

libertar de você.  

E aí, sim, a liberdade te toma! E aí, sim, o alívio tira um peso das costas. Você se liberta das 
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aparentes imagens que teve de sustentar por tantos anos em nome de um “você”. Liberdade de 

acolher o que quer que surja disso daqui. É isso que a liberdade te traz: plena aceitação. Mesmas 

esquisitices, mesmas obsessões, um comportamento meio obsessivo, um jeitinho metódico, um 

jeitinho muito avacalhado.  

Você se liberta desse que está escolhendo, que julga e culpa, que deve fazer o que foi 

convencionado que era o certo. A fala condicionada, a crença é: “Eu quero ter muitas escolhas e daí 

eu posso escolher o melhor.” Mas não é nada disso. A liberdade é outra coisa: liberdade é outro 

nome para Puro Ser. E quando se reconhece isso, é o verdadeiro alívio, é Ananda, é o relaxar 

profundo.  

Comece a prestar atenção na multiplicidade de camadas. Esse eu aqui que acorda de manhã 

pensando: “eu vou tomar café ... não, vou tomar hoje um suco”, e depois: “vou colocar essa roupa, 

ou aquela roupa”, perceba o quanto ele é condicionado. O quanto tem várias forças atuando aí 

dentro, uma força orgânica que em vez de tomar um café quer tomar um suco de laranja, um corpo 

que quer determinar a atitude. Por outro lado, tem uma questão cultural: tomar café com leite e pão 

com manteiga, em Minas. Embarcar nesse inconsciente coletivo cultural daquela determinada 

região. Então esse eu parece que vai transitando em pequenas escolhas, mas na verdade ele está 

sendo levado por forças. Num outro nível psíquico um pouco mais sutil, o que que eu escolho? Eu 

escolho estar olhando para dentro ou estar olhando para fora, eu escolho investir nesse 

relacionamento ou não investir nesse relacionamento.  

Ainda assim diversas forças acontecendo e desabrochando.  

E há uma única escolha, a escolha de que você tem de perceber que não tem escolha ou continuar 

achando que tem escolha.  

 

SEM AQUELE QUE FAZ 

 

Neste ponto, você pode vislumbrar uma outra coisa que é onipotente. Ver como que a vida se 

desenrola por si mesma. Como Pura Presença, a vida se desenrola por si mesma. A ação pela não 

ação. A ação acontece sem aquele que faz. Não é que as ações param, elas acontecem, mas não tem 

um fazedor. Não significa que está terminando com as ações do mundo, é o fazedor que não está aí. 

Não é que você não exista, você existe só que não tem ninguém aí fazendo nada. E tudo se faz por 

si mesmo.  

Você entendeu isso? Entender, aqui, é igual a Ser.  

 

[É uma palavra criada pela mente para ela achar que está no controle.] 
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É isso aí. Mas tenho a impressão, mesmo, é de que a mente, mais uma vez, nada mais é do que uma 

pálida sombra da Consciência. E a Consciência é pura liberdade de ser tudo, porque ela é tudo. Ela 

é total multiplicidade. 

A mente, essa pálida sombra que é um pedacinho do desdobrar do todo, ela acha que pode muita 

coisa. Ou seja, ela pega as qualidades da Consciência e ela acha que ela é inteligente, que ela tem 

livre arbítrio: é o ferro no fogo – “eu queimo, eu queimo”. Você não queima querida, você não 

queima.  

De verdade, ela é só uma pálida sombra. É uma emanação do próprio Ser. Nesta compreensão, eu 

volto o poder e dou de novo poder a quem é de direito. O poder é do Ser. Ele assume o trono de 

novo. Por isso que tem que ir na origem. Se um primeiro pensamento falso surgir, tudo atrás dele é 

falso, é errado. E o primeiro pensamento falso que surge é eu, e a partir dele o resto todo é falso.  

Por isso que se diz que esse mundo é ilusório. Porque, a partir da raiz do falso eu, surge eu-e-o-

outro, eu-e-as-coisas, eu-e-as-minhas-coisas, eu-e-o-que-tinha-que-fazer, eu-e-minha-ação, eu-e-

minha-ação-foi-boa... 

Tudo já está errado, porque a raiz é falsa.  

 

ELE OLHOU E VIU QUE ESTAVA PERFEITO 

 

Lembra do mito da criação da Bíblia? 

No fim da criação, Ele olhou e viu que tudo estava perfeito. Tem que entender.  

“Meu pé está doendo, meu dente tem cárie, como está tudo perfeito? Do que é que ele está 

falando?”  

Percebe como se projeta algo que é divino na pálida sombra do ego?  

E o ego quer algo perfeito, que ele seja perfeito. Jamais erre! 

E quem disse que você errou? Quem disse que há ações erradas? Olha só quanta mentira que a 

gente fala. Tudo bem, é inocente, está perdoado, mas é mentira.  

Não mentirás. 

Não é uma regra que eu tenha que ficar me controlando para me adequar. Não mentirás significa um 

convite para ir para o lugar certo onde não há mentiras, onde eu vejo e vejo que tudo é bom.  

Igual a São Paulo. Ele se ilumina e fala assim: não sou eu mais quem age, mas é Deus que age em 

mim. Isso não é uma meta a ser alcançada, é um fato que já está acontecendo agora com cada um de 

nós aqui.  

Não é você quem age, mas sim Deus que age aí.  

Então, já está perdoado. Por isso que falam que o Satsang é o fim do carma, é o total perdão; que já 

está perdoado. Você não fez nada.  
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O Papaji, ele autorizou que fizessem uma biografia dele, mas só se o título fosse assim: nada nunca 

aconteceu. Esse é o título da biografia. Aí você pode contar as historinhas: o dia que eu nasci, que 

eu vivi, que eu tive filho, que eu casei.  

 

[Quando a gente vive isso intensamente, ressoa com aquela história do Ramana. Ela retrata isso tão 

bem, né. Quiseram fazer a biografia dele (Ramana). Foi um pessoal de uma editora para fazer a 

biografia. Ele os recebeu e perguntaram para o Ramana: “leu?” Ele leu os pontos principais que 

afirmavam que ele era casado, que teve não sei quantos filhos, nasceu na cidade tal... ou seja, a 

história era totalmente diferente. Perguntaram para o Ramana se ele iria autorizar a biografia. 

Ramana autorizou. Um discípulo que estava perto questionou, disse que a história estava toda 

errada. Ramana responde a ele perguntando: “E qual está certa?!” Isso é viver o que sabe. Ser fiel 

ao Ser. Essa história é tão bonita que dá vontade de chorar].  

 

E chora então! É bonita. De tão alegre emoção, tão bonita que ela é. Ela toca muito. Porque é a tua 

história. Por isso que toca muito. 

E, de novo, a quem você é fiel? Quem é que está aparecendo aí em primeiro plano? Quem sou eu? 

“Essa é a minha história”, qual é a versão certa? Nada nunca aconteceu.  

Aonde é que você está agora? Aonde é que vocês estão agora? Quem é você agora?  Está atrás do 

quê agora? Agora! Agora!  

Esse personagenzinho de duas pernas andando de um lado para o outro, está gostando de ser um 

personagenzinho bacana sobre o planeta? Ou esse personagenzinho está  humildemente 

reconhecendo que só é a Pura Presença? E ainda que a gente possa contar historinhas, só Brahman é 

real. O universo é irreal. Seu universo de conceitos e ideias é totalmente irreal. O universo é 

Brahman. Brahman é o Universo. Então, quanto está assim esquisito, ainda é Brahman. Quando está 

bom, ainda assim é Brahman. Quando está distraído, ainda assim é Brahman. E sendo Brahman, e 

sendo o Puro Ser, cada vez mais eu reconheço o Puro Ser como igual às acontecências, às palavras, 

gestos, à espontaneidade.  

Começa a acontecer mesmo. Sai palavras lindas de nossas bocas. Os gestos se tornam mais 

espontâneos. E não se tem mais muita sensação de certo ou errado. Porque é de um outro lugar que 

o gesto sai. Isso é carma ioga: a ação sai de um outro lugar, os gestos, por isso que não tem mais 

carma. Quando sou eu quem aparentemente faz, eu vou ter que dar conta da consequência, 

aparentemente. Mas sendo Deus quem age, nesta plena consciência não sou mais eu que age, mas 

sim Deus que age em mim, então: que carma?! Sendo tudo múltiplas formas em acontecência, as 

consequências são naturais, causa e efeito é natural. E vai acontecendo, o que quer que seja que 

aconteça. Se está certo ou está errado?! Sei lá eu! Só sei que nada sei. De verdade: eu não sei.  
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HONESTIDADE NA INVERTIGAÇÃO 

 

Quanto de honestidade tem aí? Quanto de honestidade tem aí dentro para ir mergulhando cada vez 

mais profundamente nesta investigação? Essa honestidade, ela vai ganhando contorno cada vez 

mais profundo e diferente. E aquilo que você achava uma honestidade imensa e inteira num 

momento, depois você fala: “nossa, eu estava era tentando passar o chapéu”.  

 

[Mas aí eu posso dizer então que estava sendo o mais honesto possível naquele momento]. 

 

Exatamente. Essa é a honestidade suficiente.  

Então o que é que você quer de verdade? Dá uma investigada aí dentro. O que você está querendo 

de verdade? Aqui estamos falando sobre a Verdade! Satsang é o encontro com a Verdade. O que 

você está querendo de verdade? A Verdade, ou “está bem, está legal”? Ou está atrás de sensações 

legais, de ser especial, de ser iluminado, o que é que você quer de verdade? O que é que pede aí 

dentro o seu coração?  

 

SOBRE O SOFRIMENTO 

 

Você pode ver que o desejo do fim do sofrimento era só uma enganação, uma ilusão, porque ele não 

acaba nunca... Querer o fim do sofrimento é uma motivação, porém você vê que o sofrimento, num 

determinado nível, não acaba nunca. Para esse nível é que você vai morrer sim, agora... ou vai 

morrer no final.  

No ciclo do movimento sem fim, tudo vai dar certo e errado. É a dualidade. A roda da fortuna vai 

subir e depois vai descer, e depois vai subir e depois vai descer. Pode até ter uma vidinha bacana lá 

em cima do ciclo da roda, mas depois vai ter outra lá para baixo... Mas não precisa nem pensar em 

vidas, olhe para essa mesma vida. Sobe e desce.  

Comece a vir para o centro da roda. E veja um lugar onde não há sofrimento. Ainda que o 

sofrimento esteja acontecendo, existe um lugar onde não há sofrimento.  

Então, você está querendo o quê? Que o personagem funcione bem? Que esse corpo/mente aí pare 

com uma dor psíquica, com as dúvidas, e ter que saber direitinho o que é vai acontecer? Bola de 

cristal: “o melhor caminho é esse, isso vai dar certo do jeito que eu quero. Meu casamento, meu 

filho, meu trabalho, melhor local para morar”. Muitas questões! Não, não sei, e você vai para 

angústia do não sei.  
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[Angústia do “não sei”? Freud?].  

 

A angústia é essencial ao ser humano, por isso que ele era pessimista e afirmava que somos todos 

neuróticos. Mas tem o lugar da não-neurose que ele não conseguiu ver. Esse é o convite do Satsang, 

aí é o lugar do fim do sofrimento, não para o ilusório indivíduo, mas para o Puro Ser que você é.  

SANNYAS 

 

Por isso que tem esses novos nomes, um sannyas é isso: quando se descobre esse novo lugar onde 

não tem sofrimento. 

Veetshish Om, e não o nome que papai e mamãe lhes deram; aquele que tem uma historinha a 

relembrança dela. Aquela não é a minha identidade a “Jaque” não é a sua identidade, mas o  

Puro Ser, por isso que te dá um sannyas, um novo nome.  

Veet = transcendência/shish = é o espelho que reflete as imagens, as ilusões, as imagens aparecem e 

desaparecem frente ao espelho, o espelho é ainda algo que reflete a imagem, Veetshish é além do 

espelho.  

 

[Foi tu que escolheu?].  

 

Não, foi o Satyaprem que me deu. Então é isso, o sannyas é esse momento. Cara eu já vi, aquela 

não é mais, Veetshish. E por isso sannyas é uma brincadeira, meus familiares continuam a me 

chamar pelo meu nome de batismo, quem cresceu junto também, mas nesse meio de Satsang a gente 

se relembra como Pura Presença.  

Precisar, não precisa, só é uma seta que lembra que a Jaque, não é isso aí.  

Não precisa mudar de nome.  

É uma brincadeira, um ritual da galerinha do Osho que andava junto. A galerinha do Mooji também 

gosta. É que ressoa algo muito importante, interessante, é ferramenta... muito bacana. Então nessa 

inquirição “quem é você?”, um sannyas ajuda. Para alguns, para outros não. Às vezes vira um outro 

personagem! 

Mas faz sentido.  

Não tem mais palavras que levem para isso. Tem uma hora que a gente se cala mesmo. É mais 

importante que qualquer momento com palavras. As pessoas, às vezes, quando vão ficando mais 

sábias, vão falando menos. Lá na África tem pessoas que já não falam mais nenhuma palavra.  

É uma metáfora. Quem é que está falando? Uma quietude vai assentando e tem que assentar aqui 

dentro. A gente gosta muito de experiências, então a gente vai fora e a experiência acontece, uma 

sensação vibrante, são experiências que vão e vem e eu me deleito com elas, e só quando não tem 
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esse eu, eu realmente me deleito com as experiências.  

 

[Você fala de experiências, isso inclui místicas, não-místicas, todas as experiências?].  

 

Você percebe que as experiências místicas são sensórias, ou seja, são materiais? É material ainda, 

são sensações de campos energéticos, de visões, materialização - eu via, eu sentia, eu arrepiei - é 

tudo sensório ainda, é tudo material ainda.  

Nesse ponto, as experiências místicas não valem um tostão furado.  

Se você quiser meditar, verifica quem é que quer meditar. Você quer passar a vida inteira 

meditando, está ok. Mas saiba quem é que quer meditar. Você quer estudar seja lá o que seja, 

inclusive Ramana, ok. Mas quem é que está estudando?  

Veja quem é que está fazendo. Quem é que está meditando, buscando o quê? Quem é que está 

estudando? Está buscando o quê?  

É só ver esse movimento acontecendo, não é para deixar de fazê-lo!  

Ele se torna seu apontar. Pois o observar não é para parar no observado, mas para reconhecer o 

observador sempre presente! 

As pessoas podem entender assim: “é a mente, então não preciso mais fazer, então não faço mais 

nada, então não medito, Satsang já é o Puro Ser, então não faço mais nada”! 

Comece a ver, e veja que isso não é bem assim.  

O Mooji é que me mostrou isso, mostrou que o fazer também é a Pura Presença. Unidade. Então eu 

faço o que quer que seja, eu medito, eu estudo, eu bato tambor, o que quer que seja - tomo um 

vinho, vou assistir futebol - reconhecendo quem é que está fazendo, quem eu sou, sem me 

confundir! 

Lindo - de novo, isso é muito lindo!  

Quem é que está indo ver o futebol, quem é que senta em meditação? 

  

[Você dá lugar...]  

[Também faz parte!] 

  

Os afazeres são só um condicionamento cultural. Se você tivesse nascido nos EUA você iria assistir 

hockey, se tivesse nascido na Índia jogaria criquet, isso é cultural.  

Então, quem é que está indo é só um programinha cultural. Quem é que está sentado em meditação 

é outro programinha cultural, do buscador espiritualista. É ou não é?  

 

[É]  
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Tem lugar para ele também, só saiba que você não é ele.  

 

[Isso é uma compaixão, pura, né.].  

 

Pura, imensa, não te falei que é amor, só amor? E aí algo vai desabrochando, e aqui a gente chora 

que nem bobo mesmo. Algo vai desabrochando, estava tão fechada que não podia meditar, então de 

repente vai desabrochando uma beleza de uma compaixão que eu nunca vi igual antes em lugar 

algum, é de uma generosidade infinita, amorosa, linda, linda! 

Só “não se confunda, patrão, não se deixe enganar pelos outros”.  

 

A INFINITUDE DO AMOR 

 

[Esse que vai ver o futebol ou o criquet, ele não é real, mas eu dou lugar para o que não é, porque 

tenho que dar lugar para o que não é, né?] 

 

Não é real, porque aqui a definição de REAL é AQUILO QUE NÃO MUDA. 

É uma forma de expressar. Isso que se diz não ser real é a parte mutável do infinito Real. 

Tem lugar para tudo, não é assim mesmo?  

É só amor na sua infinitude, é só amor. Não é porque existe um alguém que tem que dar lugar para 

as coisas... 

Apenas é um amor imenso em que isso também pode.  

 

[Por que excluir, né?]  

 

Por que não? O amor não exclui nada. E aí eu vou te pedir agora para investigar quem é que quer 

saber por que é que eu tenho que dar lugar para o que é comumente chamado de realidade. Veja 

essa questão emanada aí dentro. Veja de onde vem essa questão, como eu ainda quero ser só Deus e 

a Pura Presença e eliminar aquilo que é chamado de realidade, perceba. Estou te falando que é cada 

vez mais sutil. Perceba uma dualidade, ainda muito sutil acontecendo.  

E a compaixão desce para o coração: “ok, e por que não?”, como diz Nilton, “por que não?”.  

E eu gosto muito de uma forma de olhar para isso, que é a própria Consciência penetrando no 

aparente irreal.  

Esse foi um dos maiores insights que tivemos aqui, essa compaixão imensa! 

“Mas por que essa realidade, mas porque tanta loucura, mas por que?”  
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É que a Consciência também penetra aí.  

“Mas por que a sombra, mas por que o tal ego se debate?”  

Porque a Consciência penetra aí também.  

 

[Ela não quer deixar nada fora].  

 

Nada, nada, absolutamente, nada. Todos são meus filhos amados.  

 

[Nesse sentido somos co-criadores com Deus].  

 

Eu acho que eu sou é Deus mesmo, co-co nada.  

Esse é o símbolo de Daniel e os leões, ele não foi devorado, porque era tudo ilusão não era 

realidade, e ainda assim ele estava lá. É lindo isso.  

Como a gente gosta de fazer pequenos mitos, não foi à toa. Claro que foi, que não tem sentido, e 

isso também é irreal. Mas a gente gosta de inventar e fazer pequenos mitos. E esse pequeno mito 

aponta para a Verdade. Então, está ok.  

 

[Engraçado, durante muito tempo eu tive uma ideia, de que a compaixão era só quando a gente 

olhava achando que era o outro. Agora a gente vê que não. Compaixão é aqui, né?].  

 

E em primeiro lugar. E muita compaixão, bastante. Muita compaixão, porque a sombra vai 

aparecer, quanto mais espaço ela vai tendo, mais ela vai aparecendo, e aí está a compaixão. Quando 

vem uma grande emoção, lembre-se de Buda: vai passar. Impermanência. Isso vai se aprofundando, 

essa certeza vai se aprofundando.  

E, volta e meia, pergunte a si mesmo: eu estou seguindo a mente ou estou escolhendo a Pura 

Presença? Eu estou seguindo os pequenos confortos da mente, ou eu estou na Pura Presença?  

Mesmo no conforto ou no desconforto...  

Quando há escolha, “eu quero conforto, eu não quero a dor, não quero a má vibração, não quero 

medo”, então estou escolhendo com a mente, separando. Isso também faz parte. 

Agarre com muito cuidado e com muito afinco, abra-se nesse reconhecimento.  

 

[Então, é certo eu ficar com uma tensão na Pura Presença o tempo todo?].  

 

Nada permanece o tempo todo... 

Você percebe que é assim que está acontecendo em determinado momento, desse ponto que já é 
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Percepção, Observação.  

Senão, vai aparecer o fazedor de novo: “Ah, então tenho que fazer assim, tenho que ficar com um 

tanto da atenção aqui e outra lá.”  

Não. Não como uma conclusão, mas como um reconhecer. Perceba que já é assim.  

 

[E a gente quer achar uma formulazinha].  

 

É isso aí. É o controlador. Pega o modelo e agora aplica. E não percebe que o modelo é sempre de 

ontem e não funciona hoje. A eterna novidade de cada momento. É infinito, não só no espaço, como 

no tempo também. É novo a cada momento, é infinitamente fresco e novo a cada momento.  

E existe o apego de uma aparente segurança do tipo: “já sei!”. Assim se constroem os modelos. O 

convite é olhar o todo, e reconhecer que já está acontecendo. Porque se você tiver que fazer, não vai 

funcionar, e aí você vai falar: “poxa, perdi, tem que meditar mais, me purificar mais, não está 

funcionando”. E ainda se sente culpada. Esse é o ponto grave.  

Já é! Ou se reconhece que já é, ou o fazedor-controlador vai aparecer volta e meia. Então, se você 

quiser meditar, se você quiser perdoar, se você quiser agradecer, ok, mas quem é que está 

perdoando, agradecendo, meditando é um evento acontecendo dentro do todo que eu já sou.  

 

SENDO UMA LUZ EM VOCÊ MESMO 

 

A palavra vida me é muito cara, ressoa muito aqui dentro. É a Pura Vida acontecendo agora. Já é a 

vida!  

“Mas eu estou cheia de dúvida”, ok, a dúvida já está acontecendo dentro da vida; “estou eu aqui de 

novo perdida e tal”, ok, também está acontecendo dentro da vida. Já é! 

Por isso que Satsang é bacana: é um empreendimento que não tem jeito de dar errado. Você pode 

não acreditar, não aceitar, espernear o quanto quiser, já É.  

É inevitável, e quando você reconhece que já É, esse brilho começa a emanar. E começa a perpassar 

os poros do corpo, o olhar. Esse centro radiante que é a sua Real Natureza e que está em todos os 

lugares, que é imanente, perpassa tudo. Começa a brilhar através disso aí.  

Quando Buda morreu, pediram para ele: deixe uma última frase para gente. E ele disse: seja uma 

luz em você mesmo.  

Já está brilhando! Não duvide mais que você é o Buda. A dúvida tem o lugar dela e vai aparecer 

sim. Vai afirmar no pensamento: “mas eu não né, qualquer um menos eu, né. Até ele ali pode falar 

umas coisas legais, mas eu?! Muito atrapalhado”.  

É você mesmo. Seja uma luz em si mesmo.  
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“Ah, mas o outro tem uma vibração!...” Tem gente que tem muito carisma mesmo. “Mas você, sem 

carisma nenhum, meio apagadinho assim, meio comum no mundo”.  

Não, o supermercado não vai parar e exclamar: “entrou um Buda aqui dentro”. 

Lembra o Touro Zen? Tem uma passagem que fala assim: nem que mil pétalas sejam jogada aos 

pés do sábio –acho que o penúltimo quadro - ele vai se sentir envergonhado, porque a sabedoria não 

é minha, se é minha ainda tem uma confusão. Ela é o que eu sou. A sabedoria é outro nome do que 

eu sou.  

Há que se ressaltar com muita contundência: não projeta. Aqui é algo que não é seu, mas é você 

mesmo! 

Celebra, abre um vinho hoje à noite, uma champagne, pula! Por isso que o Osho sempre colocava 

uma música no final e os sannyases saíam dançando.  

 

[Interessante... que a gente vai em busca de tantas paisagens, tantas flores, e tantos lugares e se a 

beleza não estiver em mim eu não vou reconhecer, como a sabedoria, a verdade, como qualquer 

outra coisa. Ela está em mim. Mas como a gente não reconhece!...].  

 

Não há olhos de ver, não há reconhecimento.  

 

[Mas se vejo, eu reconheço como um objeto fora].  

 

O ver, nesse sentido, é igual a ser. Reconhecer-Se!  

A beleza estética é uma ponte para a espiritualidade, se eu tenho olhos de ver. Como? Algo é belo. 

Mas, mais do que algo ser belo, é ser a Pura Presença. No Rio tem um conhecido, uma figura muito 

divertida, fala para caramba, ele se expõe. Vai falando tudo errado, vai se expondo, e está lá 

empenhado. E, às vezes, ele tem altos vislumbres.  

Um dia ele contou que estava remando, e viu a maré descendo, rio e água veio se misturando no 

mar, no pôr do sol. E foi tão lindo, ele exclama.  

É... mas mais lindo ainda é esse que vê isso tudo. Mais bonito é quem vê isso tudo. E essas belezas 

que surgem e que nos encantam tanto, elas ganham outra qualidade. Elas continuam sendo belas, 

mas nelas não está essa vibração toda. Na verdade, a beleza está aqui dentro, é o que eu sou. E aí, 

mesmo sendo feio: um cantinho sujo com lixo jogado, uma guimba de cigarro no chão, um 

cachorrinho meio pelado cheio de sarna sofrendo, morrendo ali, você vê que lindo é.  

 

Esses são olhos de abençoar o que quer que seja. Claro que é um outro lindo, claro que esse “oh que 

lindo” está saindo de outro lugar. Olhos de ver. Descansando na sensação do ser. De só ser. E o que 
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quer que seja, o que quer que surja e que passe e que leve a minha atenção, perceba que é só uma 

acontecência dentro do Ser que eu sou, perceba que antes de mais nada: eu sou.  

 

E só depois as coisas surgem. Relembrando... apontando e apontando de novo e de novo para esse 

deslimite de quem você é, para essa expansão, para esse expandir.  

 

O VERDADEIRO ENCONTRO DE UM SÓ 

 

Como é que euzinho aqui encontra o outro de verdade? O outro só pode ser uma extensão de mim 

porque ele também está dentro da consciência que eu sou. O que quer que seja que meus olhos 

toquem, que chegue aos meus ouvidos, são acontecências dentro do Ser que sou. Tudo o que está 

daqui para fora são acontecências dentro do ser que eu sou, que estende e toca em tudo e por isso 

vivifica tudo no mundo. Seu mundo só acontece por uma vivificação do Ser que você é. 

Tudo o que acontece daqui para dentro também é uma extensão. A consciência se estende daqui 

para dentro... que também é fora.  

A gente fala de estender, parece que a gente fala só para fora: a parede lá longe, as pedrinhas. Mas 

daqui para dentro também há uma extensão. Um grande teólogo fala que a altura é a mesma coisa 

que a profundidade, a baixeza é a mesma coisa que a superficialidade. É igual a uma árvore, se ela 

crescer muito alta vai ter que enraizar muito profundamente. Então da mesma forma que o ser em 

consciência se estende para as coisas, se estende aqui dentro também. E a gente fica muito voltado 

só para fora. A atenção da mente tem essas características de se voltar para fora, de buscar objetos, 

objetos-coisas, objetos-ideias, objetos-emoções, a mente só está falando de coisas de fora.  

Mesmo as suas emoções, aquele pensamento, aquela ideia, aquela história de vida são objetos de 

fora. O convite é olhar para dentro. É aprofundar e perceber o que aprofunda, o que estende, o que 

mergulha para dentro e reconhece tudo o que está aí dentro e que se estende pra fora e reconhece 

tudo o que está aí fora, só pode ser a Presença Consciência. É essa qualidade de consciência que se 

estende às coisas que parece que eu vejo, aos sons que parece que eu escuto. O objeto dos sentidos é 

uma mera sombra dessa extensão. 

Uma emoção surge, eu sinto um pensamento surgir, eu sinto, e isso tudo são eventos que o ego 

captura como meu, nada mais é do que uma extensão da Consciência. Perceba que a mente por si só 

são pensamentos. Uma acontecência dentro da Consciência que eu sou. 

A desimportância pessoal. É acabar com a importância pessoal: eu minhas estorinhas. 

 

O ERUDITO E O SÁBIO 
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O que você faz, às vezes se torna seu. Alguém está me perguntando: “então, quanto mais eu estudo, 

mais me iludo?”  

Às vezes, sim. “Porque eu sei isso, porque eu sei aquilo, olha que informação legal”, é...  você 

recebeu exatamente aquilo que queria: público e atenção de fora. E não há informação suficiente, 

quanto mais você ganha informação mais o outro sabe. Não acaba nunca, é exaustivo, eu canso só 

de falar. 

Quando eu começo a entender e perceber que eu sou o outro, eu não preciso saber.  

Eu estava ouvindo uma música, e surgiu a pergunta no grupo: “de quem é?”  

Uma pessoa vira e diz: é a Gal Costa cantando a música do Caetano. 

EU disse isso - não preciso saber, eu através dela disse isso.  

A mesma coisa acontece quando estamos numa reunião, vem uma ideia brilhante. Sou eu que estou 

tendo essa ideia, não preciso mais daquele falar, é um repeteco. Essa ideia é minha através dele. É 

isso mesmo, exatamente assim que eu penso. Sou eu que estou dizendo isso. Então esse acumulador 

de informações para ter poder, para controlar, para saber, para ter uma imagem legal frente aos 

outros, isso vai caindo. O conhecimento é natural, eu estudo porque gosto, não é para exibir! Preste 

atenção com o que você está fazendo com o conhecimento que está adquirindo, ou qual é a 

intenção. Presta atenção na tal da intenção. Com que intenção isso tudo está acontecendo. Com que 

intenção eu estou tendo essa atitude. Com que intenção eu estou falando alguma coisa, com que 

intenção? Que intenção é essa aí atrás? Ele está falando de cura, mas às vezes a intenção é de não se 

curar nunca. Olha que loucura. Tem gente que não quer se curar. Mas não é que a pessoa não quer 

se curar. Sabemos que todo mundo quer se sentir bem, mas existe um mecanismo de identidade que 

é complexo: se eu me curar agora, vou parar de receber atenção. Histeria por exemplo, pode-se 

continuar uma crise de uma paralisia histérica, sem ter nada orgânico, porque senão né... vou ter que 

lavar prato!  

Claro que não é racionalizada. Presta bastante atenção nas intenções que estão por trás porque elas 

são inconscientes. E quanto mais luz vai entrando, mais essas coisas inconscientes vão surgindo. É 

elas que eu estou convocando, vocês vão ter que encontrar as sombras e nada vai ficar de fora. 

Aquela intenção: “oh, eu sou tão legal”, mas lá está o sordidozinho, porque eu quero iluminar, 

porque eu quero ser o mais importante de todos.  

Veja, isso é comum e tenha compaixão, porque isso vai surgir. “Eu quero reverência”. Na verdade, 

quem está falando é uma carência, uma carência que quer buscar no outro uma completude e a 

completude jamais está nesse nível. Esse é o nível da incompletude para que eu vá para o lugar 

certo, para o lugar que já é em si totalidade. É onde eu descanso e eu vejo que sou esse todo, e o que 

quer que surja está ok - pode não estar bom, mas está ok. Esse é o convite para colocar o olhar no 

lugar certo, de novo e de novo. Então, veja que intenção que está acontecendo agora, veja que 
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intenção que tem a cada momento, quando você vai sentar e bater um papo, quando você vai para o 

restaurante, quando a gente vai conversar ali, que intenção que tem. Veja os jogos mesmos. 

Você ativa um curador, um personagem que fez anos de trabalhos de cura. Vem o curador aqui 

dentro de Satsang e porque faz isso, faz aquilo, sente-se importante! Espera aí, o curador está aqui 

mas desloque a atenção e olha que este personagem, em seu âmago, nada mais é que Pura Presença. 

Cada personagenzinho pode aparecer sem ser o foco e assim descansar na Pura Presença. Mesmo o 

outro não gostando de mim. Mesmo eu deixando de ser o centro das atenções, aquele que sabe, 

aquele que tem uma resposta. Cuidado com o que te desvaloriza, mas muito cuidado ainda com o 

que te valoriza.  

 

[Veetshish, aí não entra uma questão que é um pouco inconsciente? Os papéis acontecem e você 

começa a observar, e nessa observação - ou nessa atenção que você dá - esses padrões começam a 

ser visíveis, começa a ter um distanciamento. Porém esse distanciamento, naquele exemplo do 

espelho, é como se o espelho estivesse aqui, você não vê nada e isso acontece de uma forma muito 

ampla, mecânica, automática, repetitiva, etc. Mas ao afastar esse espelho, você começa a ver esses 

padrões e a colocar atenção neles de uma forma mais efetiva: de onde você traz consciência para 

esses padrões. Aqui entra um trabalho dos momentos de quietude com você mesmo. Porque no dia-

a-dia é muito difícil, você acaba sendo arrastado e muitas vezes esses padrões emergem, é lógico. 

Às vezes, de 100 padrões diferentes você consegue notar 5 ou 10. Por outro lado, a gente sabe 

também que não é conveniente e não é indicado regras, nem disciplinas, etc., etc., etc. Mas o ver e 

se distanciar para ver esses padrões de forma que sejam mais visíveis é o processo também, né?].  

 

É aquela história: eu, Puro Ser consciente, reconheço esse padrão vindo, esse personagenzinho 

atuando no imediato acontecer. O distanciamento já é voltar-se para o Puro Ser que eu sou. Não é 

um distanciamento articulado pelo ego que quer se distanciar para determinar os padrões e ver se 

eles são bons ou ruins. A questão é da intenção, eu não estou me distanciando porque eu quero 

corrigi-lo, eu estou me diferenciando do padrão como minha identidade!  

Ele é algo que ocorre repetidamente, insistentemente. E eu vou vendo, eu não paro para vê-los. 

Percebo que já os percebo. Eu vejo que ele é tão insistente que ele está gritando para eu ver. Eu 

Observador que jogo luz por mim mesmo porque eu sou a própria luz, jogo luz nesses padrões. Eles 

só existem na minha luz!  

No reconhecimento desta fonte, eles tomam outra tonalidade. É isso que eu digo que as terapias, na 

verdade, perdem a essência. Elas no fim das contas, repetem o controlador: “então agora eu vou 

parar todo dia e vou repassar o dia de trás para frente e ver meu comportamento, ver os padrões, e 

tem uma técnica, cada um tem a sua técnica, a ioga tem a sua, o xamanismo, sempre com objetivo 



17 

de ir descolando esses padrões. Você só não se descola do fazedor que quer controlar! 

E ele te acompanha. Na verdade, ele é o fulcro dos padrões. É uma caixa sem fundo: vai ter padrão, 

vai ter padrão por séculos, anos, fazendo (soprando) para soltar padrões, de novo, de novo e de 

novo. Então como faço para parar esse ciclo? Agarre-se ao Ser, e ao Ser apenas. 

Você vai ver um padrão de comportamento acontecendo e segue vendo ele acontecer porque ele 

está repetindo de novo, e de novo. Na luz da Observação, eu vejo isso acontecendo. Ok, está aí, esse 

padrão está aí, é uma carência profunda e no fundo, no fundo, é sempre medo de separação e 

rejeição, e esses medos vão ganhando uma luz e eu já não os sigo mais. Vão aparecer e eu não estou 

mais seguindo eles tanto. 

Veja o medo se espelhando! Às vezes ele vem e me toma. Ao ver que é o medo se expressando, 

num momento pode ser que eu reconheça que não sou eu, e eu me perdoo. Paradoxo, que só faz 

sentido para o vivido. Porque não fui eu me expressando. Medo. 

 

[Medo da separação].  

 

Medo é separação.  

 

[Se medo é da separação que na realidade não existe, é só uma ideia, uma crença, no fundo isso é o 

amor. Porque se eu tenho medo de estar separado de Deus e estou com medo de uma ilusão, isso 

não revela a própria ilusão do medo? Este é meu raciocínio. Isso não me conduz ainda a permanecer 

na dualidade? Essa contraparte desse medo não é o próprio amor?].  

 

Bom raciocínio, mas na hora que você sente o medo, aquela história da emoção que você estava 

falando ... 

 

[sim] 

 

... na hora que eu sinto medo, eu não consigo sentir o amor, eu tenho medo, esse medo está vindo, e 

ele realmente vem da fonte que é eu me sentir separado.  

 

[O entendimento disso já não me leva ao amor? Porque é uma ignorância que me faz temer. Ao 

saber disso, o conhecimento afasta a ignorância. Na verdade, é só o amor que existe].  

 

Se isso pudesse ser metabolizado daqui pra baixo e não ficasse só aqui na cabeça, está resolvido. 

Chegou nesse reconhecimento: “caramba, esse medo que está surgindo que nada mais é do que um 
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amor se reafirmando em cima de uma ilusão de ser separado da vida”.  

O medo começa quando tenho eu-e-a-vida, quando cria a dualidade sujeito-objeto, eu-e-a-vida. Daí 

desdobram as questões do tipo: “a vida vai ser boa, a vida vai ser ruim, a vida vai me atacar, vai dar, 

vai tirar, vou sofrer, etc”. Passo a tentar controlar para ser bom: “eu tenho que ter uma boa casa, 

tenho que ter água potável, o corpo tem que estar confortável, uma boa comida, e eu vou ter que 

ajuntar o tanto de coisas e para isso tem outro tanto de coisas que eu tenho que fazer, um tanto de 

variável que eu tenho que controlar para que então fique tudo bem. Um bom relacionamento e um 

filho bacana, dou arroz integral, dou ética, dou moral, mas virou adolescente... já era, eu não sei o 

que ele vai fazer!” e passa a vida angustiado. 

Mas quando eu reconheço que não tem eu-e-a-vida, mas a vida por si só se manifestando e cuidando 

disso, talvez dando um bom trabalho, que dá um dinheirinho legal, que dá a minha casa, da mesma 

forma vai cuidar do filho.  

Não interprete mal! Cuidado. Veja o pacote inteiro: também os impulsos de cuidado vêm da vida: 

“eu preciso trabalhar, eu tenho filho, não vou me aposentar agora”. Vem naturalmente um cuidado, 

uma responsabilidade pessoal, naturalmente. Não vem o desespero porque eu sei que a vida é maior 

e está cuidando.  

Então no fundo, no fundo, é esse o medo, que é a separação. Estávamos falando do Curso em 

Milagres que aponta para isso o tempo todo: que é uma ilusão. Como você pode estar separado da 

vida? Você é a vida. Você não tem uma vida, você é a vida. 

 

VER O INDIZÍVEL-SER EM TUDO 

 

A vida fez assim: Nilton, sofá, céu. É como a metáfora que descreve como tudo, do barro, foi se 

fazendo moldes, moldando tudo o que há. Também a metáfora do ouro: tudo é ouro, o vaso, o anel. 

O ourives não olha o anel, não olha o brinco, não olha o colar, ele olha: ouro, ouro, ouro. Dessa 

mesma forma aqui a gente não olha: Nilton, parede, almofada, mas a gente olha: Ser, Ser, Ser, Ser. 

Tudo Ser.  

Igual a um ourives. Ele diz: “deixa eu olhar o teu anel”, mas ele vai olhar o ouro.  

Deixa ver o teu pensamento, mas vou olhar o Ser! Conte a tua historinha de vida, ok, mas eu vou 

olhar o Ser.  

Nenhuma palavra toca isso. Isso é indivisível, é incognoscível, não consigo nem entender, nem a 

cogniscência consegue tocar. Ajustando um pouquinho a mente ela se volta para a Presença e se 

entrega! 

Não é para ficar ajustando a mente o tempo todo, dá uma ajustadinha na mente e entrega.  

Senão vai passar a vida toda ajustando a mente. Buda falou isso para um discípulo dele: você já viu. 
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Já viu, para de ficar tentando ajustar. 

Isso é a mente, pode ficar sentada no Satsang, esperando de fora as palavras para se embeber em 

vez de dissolver-se de vez! 

Vamos criar espaço para a gente falar junto essas coisas, deixando sair Desse Lugar as palavras! E 

vão saindo em forma de poesia!  

Ao falar, a gente também escuta pela primeira vez. E posso achar bacana porque não foi eu quem 

disse.  

 

[A gente nunca está pronto, e ao mesmo tempo está pronto o tempo todo. E isso é tão contraditório, 

e ao mesmo tempo, não.].  

 

Na mente é incompreensível. O Ser sempre é, na manifestação do tempo ele sempre se revela a cada 

instante, e sempre novo.  

 

[Em que não há nada de novo entre o céu e a terra.].  

 

Na verdade, exatamente o sempre Presente. Por isso que é lindo, por isso que é infinito, não acaba 

nunca. Por isso que nenhum verdadeiro iluminado vai dizer: “ah, iluminei, acabou”. Osho dizia 

isso: um poço sem fundo, infinito, cada vez em forma diferente, diverso. No tempo, é diverso. O 

tempo, cada momento é único, esse momento agora jamais vai existir, a última palavra que eu disse 

já sumiu. Esse é o mito de Chronos, da Grécia antiga, que devorava os filhos assim que nasciam. É 

o tempo. A última palavra que eu disse já foi. Você não entra no mesmo rio duas vezes. O mesmo 

rio não passa duas vezes por baixo da ponte.  

Na Grécia, entre os Cristãos, os mulçumanos, na Índia, na China, no Tao, o tempo todo eles estão 

dizendo sobre o mesmo. Com ouvidos de ouvir, este dizer é meu, está saindo do mesmo ponto que é 

minha Real identidade. 

 

[Uma frase muito linda de Jesus: eu estou no Pai, o Pai está em mim.].  

 

Essa fala é minha. Essa frase é sua. De verdade. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Isso fala da 

imanência e da transcendência. No centro da sua profundidade, o que há é o Puro Ser, o Pai está em 

mim. E eu estou no pai, e isso daqui está no puro Ser, um entre todos os objetos que surgem e 

desaparecem. Dentro e fora é uma coisa só, nesse sentido.  

E na simplicidade, reconhece-se que já está aí, sem nada para dizer. Vai ficando silencioso mesmo. 

O verdadeiro Satsang é em silêncio.  
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Você é isso.  

Qualquer sensação que você esteja sentindo, está dentro disso. Quer seja uma sensação expandida 

ou contraída, está dentro disso. Isso é Vida. Isso não é uma impotência, uma depressão. Isso é vida 

viva. 

 

[Já ouvi pessoas tendo esse estado de bem aventurança e interpretam como achando que é 

depressão. E aí vai pro hospital... e acabam ficando mesmo depressivas].  

 

Essa paz do Ser é inegável. Essa paz, verifica, ela revivifica, ela por si só é a Fonte da Vida.  

Se existe um processo depressivo, pode ser à beira de um dissolver-se. Pode até ser interpretado 

como depressão, mas quando desabrocha é Pura Vida. A Fonte da Vida. Às vezes mais calma e 

silenciosa, às vezes mais agitada e pulsante, mas sempre Pura Vida. 

 

SÓ BRAHMAN É REAL / O UNIVERSO É IRREAL / O UNIVERSO É BRAHMAN 

 

Esse momento em que a gente acorda de manhã, os olhos abrem, imediatamente não vem eu-e-

minhas-coisas. Acontece um pequeno intervalo de Puro Silêncio, Puro Ser, já na vigília. Depois, 

emergem os pensamentos. Mas se você prestar atenção, o corpo levanta sozinho, vai no banheiro 

sozinho, toma o café sozinho, vai conversar com o outro, e o outro não é mais “oh meu filho, oh 

meu companheiro, ai minha mãe”, não. Vai conversar com o outro, que não é o outro e eu não sou 

seu pai, não tem nem ideia de pai e ideia de filho, são só eventos acontecendo, uma dança de Shiva.  

Estávamos falando de Chronos: a última palavra que se foi, os momentos que já se foram. É sempre 

novo, de novo. E a insegurança, que é uma das qualidades da mente não clarificada, emerge com a 

questão: “como é que vai ser depois?” Não sei. “Isso vai dar certo?” Não sei. A única coisa em que 

eu confio é nessa Presença, inegável e imutável. Isso vai estar lá o tempo todo.  

Só Deus é fiel.  

O que é a mesma afirmação de Shankara. Você lembra do que ele fala? 

 

[Ele faz a comparação do que é real do que não é real. Brahman, ele é, e ele é o todo, compara.].  

 

Brahman é o todo. O universo é irreal, quando eu o vejo separado de Brahman, com uma vida 

própria. Eu-e-a-minha-vida é quando eu separo eu e a vida. Eu-e-minha-vida-e-o-que-eu-faço-para-

controlar. E Shankara coloca a terceira frase: o universo é Brahman. Portanto, o universo é real 

como o Puro Ser se manifestando em suas múltiplas faces e formas. O universo é real, não é que 

isso aqui não seja real, a sua ideia disso daqui é irreal, de que a Veet é uma pessoa... Poxa, não 
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sacaneia, não!!! Já até mudei de nome. Olhando para cá, achando que eu sou alguém! Que plantas, 

que alguém... A forma como você vê é irreal. Ainda que eu vá nomear: Veet e Edu, só há o Ser. O 

universo é Brahman, exatamente isso. A vida é tudo. Parece múltipla e separada. Só parece! Um 

equívoco do senso comum. Não, não é separada, tem uma suruba energética microatômica, micro 

partículas. O que estou respirando, daqui a pouquinho vocês estão respirando.  

Eu, o Ser aparentemente em suas múltiplas formas, que, do ponto de vista do Eterno, nunca 

reconhece multiplicidade... e ainda assim num paradoxo, não me pergunte porque cada indivíduo 

aqui veio. O Mooji viu e eu também tenho que ver, e o outro também tem que ver, cada um tem que 

ver por si.  

Remete ao Cristo dizendo, em compaixão: se há um ser chorando, eu estou lá com ele chorando. 

Ou, no budismo, a qualidade do bodisatva é ser um iluminado que não larga o mundo. Enquanto 

houver um ser para iluminar ainda, ele lá estará. Eu estou nesse ser que não se iluminou ainda, até 

que ilumine...  

 

A VIDA É SEU KOAN 

 

Está bacana aqui, agora. Vai se aprofundando, mergulhando nisso de cabeça, nem tampa o nariz, 

afoga nisso, de tal forma que você possa dizer como Ramana: “deixa essa biografia, qual é a certa?” 

Deixa isso ser a sua verdade, vamos mudar de mestre.  

Teu koan, o teu desafio é a tua vida. Na hora do intervalo, vai conversar com não sei quem, e 

surgem as coisas da vida, e as coisas do indivíduo particular vão tomando um vulto, que... pronto! 

eu, indivíduo é colocado em primeiro lugar, e o Ser que já está sempre lá é negligenciado.  

Por isso mesmo o convite é estar em Satsang! 

Qualquer dia vou fazer um intensivo de três horas falando. Ih, já fiz, volta e meia acontecem estas 

três horas...  

Não tem coisa melhor do que estar aqui.  

Cada dúvida que surge, surge daqui e está se esclarecendo. Este é o belo mecanismo de 

esclarecimento, e por isso não tem nenhum problema qualquer dúvida ou confusão. Sou eu mesma 

que estou toda agarrada, então não se preocupem, entreguem tudo para mim. Não se preocupem, 

tem um monte de gente aqui e só tem um. Nenhum.  

A matemática é peculiar em Satsang: um igual a zero. Muitos são iguais a um que é igual a zero.  

Não está todo mundo entendendo isso?!  

Dá para entender isso, dá sim.  

Quando dá o intervalo, e você vai lá para fora, e parece esquecer rapidinho, daí volte a Satsang. E 

de tanto esquecer e voltar em Satsang, o esquecer e voltar vai ser mais fácil. Como até isso é 
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perfeito, não é mesmo?! Esquecer e voltar tem seu lugar. 

O esquecer é muito bacana, porque mostra que ali também tem o Ser e você relembra. Esquecer e 

relembrar para que quando você estiver lá fora e esquecer, vai relembrar de novo.  

É quase automático, esse deleite vai diminuindo né, esse que vive o Satsang sabe desse deleite: 

“esqueci”, daqui a pouquinho “lembrei!” 

“ah, é! Confusão, confusão”  

“ah, é! Pura Presença, relembrei!”  

Esse deleite vai diminuindo.  

 

[No final do dia, verificar quantas vezes lembrou da presença, nenhuma... mas mil vezes eu vi que 

estava esquecido. Então mil vezes, você conseguiu gravar isso].  

 

Isso aí, exatamente agora você está lembrando que você esqueceu que era para lembrar.  

É muito bacana. E isso também é o perdão: mil vezes eu esqueci e no segundo seguinte eu vi, e está 

perdoado o esquecimento. Ele desaparece. Passou mesmo, já passou. Perdoar significa: o que quer 

que seja que tenha acontecido é nada. E nada mesmo.  

Como na história da cadeia. Um sujeito passou 40 anos na cadeia, saiu da cadeia, sentou com os 

amigos. Comendo uma refeição deliciosa, livre, solto num lugar muito agradável, não para de 

comentar: “ah, mas na cadeia essas cadeiras eram ruins, a comida era ruim”. Você saiu ou não saiu 

da cadeia?  

Você está reafirmando na memória: “eu esqueci, eu esqueci”. A gente não faz muito diferente, 

não?!  

As pessoas vêm aqui me conhecer, e acham que vão ver uma pessoa totalmente diferente daquilo 

que elas são. Sou a pessoa mais ordinária que existe. Você acha que não vai ter dualidade aqui, aqui 

é a dualidade. Eu só não sou isso! A minha identidade verdadeira não é essa, essa é só um 

pedacinho dela. Veja o todo.  

Quando achar que ainda é tão dual, saiba que vai continuar dual. Olha a verticalidade: isso vai 

continuar dual, e Aqui Agora Presença reconhecendo o dual.  

É assim mesmo, eu não posso enfiar a verticalidade no cérebro de vocês. No zen, a fala é de uma 

forma mais bonitinha e delicada. Eles falam assim: “estou testa a testa com os patriarcas”. 

Olho a olho com os patriarcas - testa a testa é por dentro. É face a face. Eles veem através dos meus 

olhos. Não é verdade?  

É verdade, ou é só bonitinho?  

Eu estou vendo pelos olhos do patriarca, ou seja, onde meus olhos tocam só vejo o Ser, como o 

ourives.  
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E a vida vai se tornando mais simples com isso. Levanto, tomo banho, como, passeio, tem 

restaurante, hoje estou com vontade de comer um sushi, a gente roda, e o sushi está fechado, ok 

também, vamos comer pão com manteiga lá em casa, tá beleza, de verdade.  

Eu só vejo o Ser. Eu descanso na Presença,  

 

 

SOBRE VASSANAS E A VIRGEM MARIA 

 

[Voltando no esquecer. Essa palavra é importante. A gente tem a mania de não dar bola para essa 

palavra. A gente repete historinha que passaram para gente. Eu admito que já fiz isso, muitas e 

muitas vezes, e às vezes até sem perceber para chamar atenção].  

 

Esse é o ponto fundamental: qual a intenção que está aí por trás? A repetição de uma historinha? Às 

vezes eu conto uma piada, para aparecer sendo o bacana.  

 

[E não percebe que é o ego lá atrás].  

 

Aí, de repente, eu começo a ver: que tanto de cena repetida!  

Cuidado, aqui. Você não pode fazer isso, capturar isso como estratégia. 

As coisas estão de cabeça para baixo, eu não vou trabalhar o corpo para iluminar, na iluminação o 

corpo é trabalhado. Na iluminação e no reconhecimento, o inconsciente é acessado e vêm à tona 

padrões que precisam ser vistos.  

Saiba também que tem padrões que não precisam ser vistos, não, que precisam continuar, senão 

você não vai levantar para comer, sério! Para existir o ser humano, as vasanas, que são os 

condicionamentos, vão continuar até o prana se esvair.  

 

[Um vídeo do Mooji que até você traduziu fala sobre isso].  

 

Eu gosto muito daquele vídeo.  

 

[Dá pra assistir ele esses dias? Casualmente apareceu lá e eu vi, só que eu tentei lembrar do que 

você fala e eu não estou conseguindo].  

 

O Mooji falou como as vassanas vêm e tomam mão. 

Presta atenção agora como está tudo calminho.  
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Volte-se para o Ser agora, quando está tudo calminho.  

Porque quando as vassanas vêm, elas te tomam de tal forma que já não tem como fazer essa 

distinção de o que é sua Real natureza.  

Viveka é esse discernimento. Quando a coisa vem muito intensa, eu sou essa emoção por inteiro.  

A forma como Krishnamurti fala é: eu sou a própria confusão acontecendo, eu sou a própria raiva 

acontecendo, mas eu não sou só a confusão e a raiva, eu sou a raiva por inteiro acontecendo e a 

consciência que sabe que é a raiva por inteiro acontecendo. Eu sou todas as camadas ao mesmo 

tempo acontecendo, inclusive a raiva por inteiro acontecendo. A raiva foi o exemplo porque ela é 

muito contundente. Quando vem algo que incomoda muito, pode vir em forma de afastamento, de 

fuga, mas está lá por inteiro. Você é isso por inteiro, mas também a consciência disso por inteiro. 

Enquanto houver separação entre o observador e o observado, há sofrimento. Porém, quando se é 

tudo por inteiro: uma coceira na cabeça, uma sensação assim, um pensamento passando, tudo por 

inteiro e a consciência do que houver por inteiro, então ao vir uma vassana intensa mesmo, não há 

como esquecer da consciência. Esse nublamento que é o esquecimento não vai estar capturando 

completamente. A vassana vai estar lá, sacudidona, e ainda assim não vai se esquecer!  

Aconteceram, esses dias, aqui, coisas muito fortes - e eu não esqueci! Foi bacana... quer dizer, as 

coisas fortes foram péssimas... e ainda assim foram bacanas demais. E aí eu vi mais claro ainda 

(estou partilhando o que vivi), mais claro ainda a Consciência penetrando nessas confusões. Elas 

podem voltar de novo, podem, não importa, minha vida está entregue. Enquanto estava lá, a 

Consciência estava percebendo tudo. Ainda que o indivíduo estivesse dramaticamente triste, 

chorando, esperneando, dando bronca, gritando, descabelando histericamente, a Consciência estava 

lá vendo tudo isso acontecer.  

Eu chamo esse nível de loucura, que é uma acontecência muito louca mesmo, e ao mesmo tempo a 

Consciência abarcando isso tudo, e aí passou!  

Passou o evento, a emocionalidade, e a Consciência agora está consciente de outras coisas: de 

serenidade, de equilíbrio, de uma amorosidade que talvez também vá passar. Essa amorosidade 

passa.  

O Amor que a gente fala aqui tem outra qualidade, é o amor do todo sendo e, portanto, aceitando 

esse todo acontecendo, sem distinções, 100% inclusivo.  

 

[Ele não tenta evitar.].  

 

Não, não, não tenta evitar, porque esse é um truquezinho do programa. O programa vem, julga uma 

coisa ruim e, grudadinho igual a um vírus, surge “não quero isso, eu vou evitar”. O convite não é 

estratégia alguma, nem contra a estratégia que aparece junto com a vivência pessoal. Fica na 
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Consciência e fala assim: Senhor Deus, seja feita a Sua vontade. Se for para ficar confuso o resto da 

vida, mais 50 anos de confusão, eu vou ficar. Se for para durar 3 dias, ok. O não querer está aqui 

junto, não é para evitar nem isso, e não querer o não querer.  

Isso é o acolher de Verdade. E a oração já não é toda controladora: “oh, Senhor, livra-me disso” 

vem acompanhada de: “Seja feito a Tua vontade”. Está entregue, é o Cristo. 

 

[Isso é independente do grau, do tamanho, nada vai afetar a Consciência, só está na superfície].  

 

A Consciência é esse espaço inafetável. Esse é o símbolo da Virgem Maria, já que estamos rezando 

missa tão cristã aqui hoje. Esse é o símbolo da Virgem Maria. O convite é que você se torne a 

Virgem Maria. E é mesmo!  

Ou seja, a Virgem Maria é aquela que é intocada pelas experiências. É um símbolo. A experiência 

de ter transado e engravidado não ficou registrado, a experiência de hoje de manhã, que eu acordei 

esquisito, não ficou registrada. E veio a intensidade e passou e já é assim. Se você prestar atenção, 

já é assim.  

Lembra da última vez que você sofreu excessivamente por causa de um relacionamento? Tem 

algum registro, a não ser uma lembrança, uma historinha de filme passando? É isso, não tem mais o 

registro. Uma vaga lembrança. Como a piada do computador português. Não tem memória, apenas 

uma vaga lembrança! 

Reconheça que já é assim. O mais bacana de Satsang é que eu não preciso fazer esforço, porque já é 

assim. O esforço que eu tenho que fazer é de reconhecer que já é assim. Como no parto normal, não 

fica registro. Uma senhorinha do interior de Minas disse que a Nossa Senhora vem e passa o manto 

na cabeça da gente e a gente esquece a dor, e por isso que a gente tem um monte de filhos. É isso 

mesmo, porque não tem um registro aqui. Aliás, uma dor física tua qualquer, cadê o registro? Não 

tem. Quando passa, não tem mais. As dores emocionais também não.  

É igual a um pássaro voando no céu que não deixa rastro.  

É a Virgem Maria.  

Aqui está todo mundo virando a Virgem Maria. Sem registro. Esse lugar que não registra, porque a 

memória vai continuar registrando, o corpo tem registro, eu tenho cicatrizes. Tem um registro. 

Traumas emocionais às vezes grudam, são traumas de infância, terapeutas sabem, são traumas de 

infância e depois de 40 anos está ressoando aí dentro. É louco de pedra, muito das reatividades 

nesse sentido acontecem porque recebi um não quando era pequenininha e ressoa. 

Venha descobrir um lugar onde isso não ressoa! Não adianta ficar tentando desmontar, porque é 

uma caixinha sem fim, é uma caixinha de Pandora, ou aquelas bonecas russas. Enquanto estou 

desmontando uma, outros registros vão ficando, nunca vai desmanchar tudo, é um afazer sem fim.  
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O apontar é para um lugar onde o afazer acaba, onde não há rastros.  

Identificando-se com o experimentador, as experiências ficam registradas. Ao contrário, não sou o 

experimentador, experiências acontecem e se vão dentro da Consciência e não deixam rastros. 

A Virgem Maria, o símbolo daquilo que não deixar rastros. As experiências vêm, e são vividas 

completamente, inteiramente, espontaneamente, do jeitinho que isso aí é confeccionado. Mais 

serenamente, mais loucamente, totalmente empenhado, totalmente alheio, do jeitinho que é ao vivo 

e acabou, acabou.  

 

Que mania essa: “mas ontem você falou isso assim-assim para mim!” Todo mundo que tem um 

relacionamento sabe o que é isso. Na boa, que saco né, chato pra caramba.  

Neste ponto, perdoe-se. E reconheça. Aliás, só é realmente perdoável no reconhecimento de que é 

isso mesmo, o programa é esse, um programão.  

Roda aí, roda na China, no esquimó, roda no amarelo do Japão, no negão da África, branquelo da 

Europa, e nessa mistura toda de cor, que é o povo das terras brasilis. Roda em tudo quanto é canto 

esse programa. 

Se eu ficar nisso, eu vou ficar tentando consertar, e o programa é inconsertável. Impossível de 

consertar, então compaixão! O que é que se faz com isso? Só observa. Indo e vindo. E cada vez 

mais você vai vendo que ele não deixa rastro depois que passa. E ainda, deixa de se preocupar tanto 

na hora que ele acontece. E mesmo acontecendo, a Consciência está lá.  

Ter total atenção agora, pois quando vier uma vassana muito grande acontecendo a Consciência vai 

estar lá sendo reconhecida, menos de fundo e mais à vista. Você vai viver por inteiro a vassana, até 

que ela se dissolva. 

Se é que é para ela dissolver... não importa mais! Se ela dissolve ou não, eu sou Pura Consciência, e 

eu acolho tudo nesse Amor. Poetiza, poetiza isso.  

 

A ARTE E A DEDICAÇÃO AO SER 

 

Ela (mente) só dá o download dos poemas, ela não faz nada, só dá o download. Qualquer artista 

sabe disso, só tem download acontecendo, não sou eu que faço.  

Estenda para tudo agora, não só para o momento da arte.  

Faça da sua vida uma obra de arte. Ela toda é um download acontecendo.  

Relações acontecendo, tudo arte! 

 

Mais alguma coisa? Já está acabando hoje...  

Vou sugerir que, na hora de vocês irem embora e na noite de hoje, sejam mais suaves. Não se 
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empenhem tanto nas relações sociais. Não abandonem Satsang. Vamos fazer desse final de semana 

um verdadeiro intensivo. Domingo você vai para sua cidade, sua casa, se quiser volte para o seu 

egão. Mas vamos fazer de hoje para amanhã esse momento de mais silêncio e serenidade, de mais 

atenção nesses padrõezinhos, mesmo nesses bacaninhas. E, na verdade, de total atenção ao que 

observa os padrõezinhos! 

Quem é terapeuta tem o desafio das pessoas que procuram a gente e a gente gosta. Não que eu não 

vou dar um conselho 

Alguém me contou uma história muito bacana, de uma sabedoria do interior, acho que é da 

Amazônia. Os moradores antigos da região sabiam como se constrói determinadas jangadas. 

Chegou uma molecada jovem e viu e rapidinho concluiu: ah, é tal madeira, e não sei o que tal... E 

começaram a construir. E aquele senhor que estava lá que já construía jangadas há milênios de 

gerações, ele ficou lá, quieto. A canoa foi construída com madeira muito nova. Quando ela 

começou a secar, começou a dar buraco e a canoa afundava quando era colocada na água! A 

madeira nova contraiu quando secou. Muito chateados, os jovens abordaram o ancião: “Mas o 

senhor não estava vendo?” “Estava”, ele respondeu. “E por que o senhor não falou nada?”, eles 

perguntaram.  

Este é o ensinamento. Deixar eles fazerem e verem que até perguntar é preciso. Perguntar a 

pergunta certa.  

Qual é a pergunta?  

Perguntar a pergunta certa.  

Não de fora, mas dentro. Quem sou eu? Perguntar ao mestre certo. Se perguntar para mente, vai 

ouvir respostas lindas, que leu num livro, na internet: “você é a Pura Consciência, filho de Deus, 

uma parte do todo”. 

Errado, errado, errado, tomou pau na prova.  

Agora pergunta para o guru certo: quem sou eu?   

Fica na investigação. 

Eu venho aqui transmitir o que é investigação que o mestre Ramana legou para a gente, ocidentais. 

Eu não posso fazer por vocês.  

Você é a Pura Presença. Agora é com vocês.  

 

Amanhã continuamos às 9 horas. Hoje começou bem às 9 horas, eu não estava trocando as palavras, 

estava lúcida!  

Vamos brincar, vamos rir, vamos conversar, trocar visões para ajustar o olhar. Falar de uma dor, um 

incômodo, vamos perguntar a pergunta certa, mas sem apego. Sem bezerros de ouro, sem idolatrias 

às técnicas e práticas.  
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“Que legal essa terapia, que legal é saber fazer uma canoa, que legal saber consertar umas 

coisinhas”. Isso não é nada. Isso é muito pequeno dentro do todo que sou.  

Os afazeres não desaparecem, só ganham um lugar certo. Entram no lugar certo. Estão acontecendo 

o tempo todo, só não são o centro do holofote. O fazedor vai espernear, ele se sente o centro do 

holofote.  

Mas... isso também vai sendo observado!  

Ok, obrigada pela presença de vocês. 
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