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Boa noite, Namastê _/\_ . 
 
Há uma outra forma de a gente olhar para o “Namastê”, que não é: o Deus 
em mim saúda o Deus em você. 
Podemos ver esse gesto como uma reverência ao Guru. 
Então, quando se faz Namastê, faz-se ao Guru. 
O Guru é a Pura Presença que já está aí. 
De verdade, quando esse reconhecimento da Pura Presença fica tão óbvio, 
tão claro, você fala 
Namastê para Isso! 
A gente faz um tanto de coisas muito automaticamente, mesmo nos meios 
místicos, e vira modismo. 
Aqui, a gente está buscando essências. 
Então, na hora em que você parar e fizer Namastê, olha aqui dentro 
(apontando o coração)! 
Sinta aqui dentro. 
 
INTRODUÇÃO: O QUE É SATSANG 
 
Eu vou estar usando as palavras. O que se faz em Satsang é conhecido como 
Jnana Yoga.  
Jnana é a yoga do conhecimento. Yoga é um religar. E eu acho engraçado 
essa palavra (as palavras têm um quê de engraçado) pois indica um ligar algo 
que nunca foi separado. As palavras são assim, elas nunca indicam 
exatamente aquilo que se quer. 
Estamos reunidos para dizer sobre algo indizível, sobre algo para além de 
onde a mente consegue ir.  
A mente está dentro disso, a mente surge e se vai dentro dessa Presença. 
Nenhuma palavra alcança essa Presença, mas as palavras A indicam. Como 
no Zen Budismo diz-se do dedo apontando a Lua: não fique olhando o dedo! 
Da mesma forma, não pare nas palavras! 
 
Autoconhecimento é auto investigação. Sentado aqui, vá percebendo como 
sua mente funciona, vá percebendo como você sai correndo atrás de uma 
palavra e sai analisando. 



Somos um bando de ocidentais muito treinados na racionalidade, que é um 
instrumento maravilhoso. Quando a racionalidade surgiu na humanidade, 
quando o neocórtex se desenvolveu, de repente surgiu uma vozinha dentro 
da cabeça. Ela começava a me avisar: “olhe, a água é para direita, lembra? ”. 
E aí tudo aquilo que era muito instintivo, muito animal, começou a ter uma 
magia: eu falo e vocês entendem. 
Isso é maravilhoso! 
E foi tomando conta de tal forma que virou uma idolatria. 
Por isso, digo que estamos aqui para mudarmos de mestre, para perceber o 
quanto que a gente segue esse mestre-mente. A mente é o mestre do ego. A 
mente fala e o ego sai correndo atrás. Perceba! São coisas simples: eu acordo 
pela manhã, o corpo já despertou, existe um automatismo orgânico de ir ao 
banheiro depois que levanta (isso tem um pouco de neurociência, tem uns 
peptídeos que o levam a ir ao banheiro). Aí vem a mente e fala assim: “ahh, 
vou ao banheiro”. E a gente acha que está indo ao banheiro porque a mente 
resolveu, enquanto o corpo por si só já estava indo.  
 
Tem uma historinha zen de que eu gosto muito. 
O mestre - e aqui o que eu chamo de mestre é alguém que está muito 
aprofundado Nisso. Eu não tenho outra relação de mestre. Foi dado colocar 
isso daqui para falar, e quando você está ouvindo sou eu também ouvindo. 
Então, quem é que está falando? São vocês mesmos falando. Mas vamos 
devagar, vamos voltar para a historinha zen.  
 
O mestre saía todo dia pela manhã, bem cedo, para andar em volta do lago 
no Ashram. 
Tinha um amigo que ia com ele toda manhã. Um amigo do amigo pediu para 
passear com o mestre também. Mais tarde voltou com a resposta: o Mestre 
disse que você pode sim, então a umas 5h30 nos encontramos debaixo 
daquela árvore. Só que ele gosta de caminhar em silêncio, então por favor 
não fale nada.  
Muito excitado, o discípulo resolveu ficar em silêncio desde já, para treinar. 
Ficou quieto, almoçou quieto, feliz porque iria andar com o mestre pela 
manhã. Mil projeções, mil ideias. E quando eles saem andando pela manhã 
com o dia clareando, os passarinhos começam a cantar. 
Aí o céu começa a ficar de um azul inigualável, com um frescor e uma brisa 
das flores se abrindo, e um raio de sol começa a atravessar o lago, bate em 



uma gota de orvalho e reflete um arco-íris. O discípulo não aguentou e 
exclamou:  “Que lindo! ”  
Continuaram em silêncio, dando uma volta no lago. Chegaram ao fim da 
caminhada e se despediram. Foi cada um para um canto. Mais tarde, o 
discípulo foi falar com o amigo dele: “oh, o mestre disse que você não pode 
andar mais com a gente; você fala pra caramba” (risada...). 
E para aonde está apontando essa história? Para esse deslumbre que já está 
acontecendo aqui. Aí vem a mente e fala: “nossa que lindo” ... O corpo já está 
levantando para ir ao banheiro, vem a mente e fala: “ah vou ao banheiro, 
depois vou descer e tomar café.”  
Já está acontecendo. 
E é desse discípulo, é desse amigo interno falador que essa historinha trata.  
 
Satsang é esse autoconhecimento, um olhar com muito carinho e 
amorosidade para essa programação que está rodando aí dentro, secular. É 
linda essa capacidade humana. Essa forma é um brinde, um presente porque 
ela tem a capacidade de perceber a si mesma.  
Então deixe as palavras entrando e vá percebendo como está acontecendo aí 
dentro. Vá percebendo as necessidades de compreender, de associar com o 
que você já ouviu. As necessidades de até dizer internamente: “ahh, que 
bacana! ” É o amigo andando com o mestre ( rsrs..). 
Com a percepção da beleza, perceba também o mecanismo da mente e um 
velho vício de seguir correndo atrás dela. 
E o convite é acolher a mente, perceber que ela é apenas a pontinha da unha 
do dedinho do pé de Brahman, para ficar poético. Porque a mente nada mais 
é do que um pedacinho da história do todo acontecendo agora.  
 
Estamos juntos esses dias para conversar de uma forma cada vez mais 
profunda sobre o Advaita. Essa palavra que vem da Índia. Dvaita significa: 
dois; dual. E A é: não. 
Então Advaita é o não-dual. E isso é lindo no ser humano. Se você começar a 
perceber esse momento de forma atenta, vai descobrir que tem sensações 
acontecendo aí. Olhe quantas coisas sensórias estão acontecendo aí no 
corpo, quantas sensações emocionais também: se está tranquilo, está calmo, 
se agitado, curiosa (o). Depois dirija-se para a mente: um monte de 
pensamentos passando, um tanto da atenção ouvindo estas palavras, outro 
tanto está destrinchando o que estou falando, outro tanto percebendo o 



corpo, percebendo a emoção. Portanto, vamos mais devagar, pois volta e 
meia se escapole para a mente que vai discursar alguma coisa. 
E se você ficar mais apurado um pouco, pode perceber que isso tudo está 
sendo percebido! 
Na verdade, estamos sentados juntos para colocar de volta no trono o senhor 
que faz todo o universo poder acontecer. E isso é para cada um, cada um em 
seu tempo próprio. 
 
O QUE É VERDADEIRAMENTE ESPIRITUAL 
 
O Mooji fala que existe uma só Terra, mas 7 bilhões de mundos. A mesma 
sala que eu estou vendo não é a mesma que você está vendo; pelo ângulo 
diferente, pelas significâncias, essa luz, esse símbolo, a sensação de campo 
que também é sensória, é tátil. Para os que gostam de trabalhar com energia, 
com chacras, verifique que também é sensório: isso faz parte do rol do 
sensório; é materialismo, energia-matéria (Einstein, básico). Aqui a gente 
veio relembrar o que é verdadeiramente espiritual. Espiritual é algo que não 
dá para ser acessado nem com os sentidos nem com as emoções, nem com a 
mente, pensamentos, intelecto.  
O que é o espiritual de verdade? 
As palavras estão sendo banalizadas e a palavra espiritual tem sido 
relacionada com sensações energéticas. Ficamos atrás de sensações 
energéticas. Provavelmente, todos aqui já tiveram um êxtase de alguma 
forma - aquele momento que você expressa com um: “nossa, uau!!!” 
Ou que você some, ou que para o mundo. 
Porque nós já somos a Consciência Cósmica, estes estados podem acontecer 
mesmo antes de vocês fazerem meditação. Talvez na infância, na beira da 
praia bateu um vento e aquela criancinha sumiu, ficou una com o todo. Nós 
somos Consciência Cósmica, nós já somos o todo. Essa experiência sopra 
dentro volta e meia. Vamos ouvir essas palavras aqui, com o coração.  
Esse é o convite do Ramana, que foi o melhor tradutor dos últimos tempos: 
traduziu em palavras para a mente ocidental contemporânea, traduziu com 
transparência essa Presença.  
Ele apontava para a questão: Quem Sou Eu? E o quem sou eu, do Ramana, 
não é mental. Você dá essa pergunta para o seu google interno, que é a sua 
mente, e em 0.0019 segundos dá 3927 respostas.  
Na pergunta quem sou eu?  o quem é um convite para vocês não se 
satisfazerem tão facilmente com essa identidadezinha automática com que 



estamos por aí: “ah, só isso mesmo.... eu sou um buscador, eu sou quem está 
atrás de conhecimento.” 
Esse quem sou eu  é um convite para voltar os olhos pra esse Eu real. E o Eu 
real aparece ao se desfazer dessas velhas identidades:  com o corpo, com os 
pensamentos, com a emocionalidade que a gente usa para se definir.  
E voltando a descansar Nesse-que-Tudo-Observa, vamos tomar um 
pouquinho de cuidado com essas palavras, porque a mente é um observador 
paraguaio e ela toma as vezes do observar e diz: “estou observando, e eu 
tenho que ficar bem quietinha para ficar observando.” 
Não é disso que se trata.  
Perceba que o tempo todo você percebe. Perceba que, sem esforço algum, o 
tempo todo, você percebe o que está acontecendo.  
Se eu te perguntar, você saberia me responder como está o seu pé agora? 
Frio ou quente, gostoso. E como está a posição do seu corpo? Você leva a sua 
atenção e você sabe. E se você pode chegar para mim e me dizer: “nossa, a 
minha mente hoje estava muito agitada.” 
Quem é isso que sabe como a mente está?  
Quem é isso que reconhece como o corpo está?  
 
Relembrando esse estado natural, o que está acontecendo agora, veja que 
um tanto da atenção é investida no que estou falando, outro tanto nalguma 
coisa aí dentro de sua cabeça, em humores passando, e um tanto da atenção 
descansando nesse reconhecimento da própria atenção. Então, quem sou 
eu? A mente não consegue responder. A mente dá um monte de respostas 
que são objetos, apontando para fora. A sensação não consegue responder.  
Então quem, ou o quê, vai responder? A própria atenção quem sou eu. 
É a própria atenção dando-se conta de que ela o tempo todo está aí, que 
você já é a Pura Atenção, sem esforço algum.  
 
Nesse reconhecimento há um descansar. Às vezes, o corpo acomoda-se e 
solta algumas tensões, a mente silencia na presença da Presença 
naturalmente, sem nenhuma técnica. 
Não é preciso desenvolver técnicas de silenciar a mente, ela silencia por si só 
na presença da Presença.  
Como é que está aí? Como é que isso ressoa aí dentro? Qual é a dúvida? Qual 
é a pergunta? Que pergunta fervilha para vocês, no caminho espiritual de 
vocês? 



Sentar juntos para esclarecer e aprofundar o reconhecimento dessa 
Presença, desse Eu real, que já é a minha natureza imaterial, a qual eu não 
posso ver. Tudo que eu vejo, toco e sinto está fora: tudo que eu vejo daqui 
para fora está fora, e tudo que eu vejo daqui para dentro também está fora.  
Vamos olhar para dentro! 
Olhar os pensamentos? Os pensamentos também estão fora! Eu posso 
descrevê-los. Olhar para dentro então é olhar para sensações energéticas? 
Elas também estão fora, eu também posso descrevê-las.  
Onde é o dentro, esse dentro místico, esotérico? Aqui a gente está na 
profundidade da mística, daquilo que a gente chama de espírito. Olhar para 
dentro é olhar para lugar nenhum.  
 
Qualquer lugar que você olha está fora, então como é que eu faço para olhar 
para dentro?  
Olhar para dentro é olhar para lugar nenhum!  
 
Eu lembro uma outra historinha Zen: a mestra Zen estava morrendo, de 
repente ela levanta em um suspiro; “Qual é a resposta?” E cai de novo... E os 
discípulos em volta, esperando a hora da morte, estranham: “Que resposta? 
Mas, do que ela está falando?”  
Aí, em uma outra respirada, a mestra Zen levanta e ruge: “Então, qual é a 
pergunta?” Cai e morre!  (Risadas). 
 
Ver com clareza; primeiro reconhecer que antes de mais nada o Ser é, antes 
de ser parede, pedrinhas compondo o símbolo do yin-yang, bambu, florzinha, 
orquídea, calça jeans, frio na mão, pensamento passando. E cada uma destas 
coisas só existe porque o Ser é. Porque o É está aí, o Puro Ser está aí. 
 
O que quer que seja que os olhos vejam agora, o que quer que seja que os 
ouvidos escutem, vamos parar de fragmentar: madeira, parede, cor azul, 
roxo, lilás, luz, pessoas, banquinhos, coisa bacana do José da almofada (Zafu) 
- vamos parar de fragmentar e ficar somente no É.  
Isso é o Advaita: reconhecer o Um por trás do aparente múltiplo.  
E é para fazer agora. Porque de verdade só tem agora.  
É para ir apurando o teu olhar. Eu adoro brincar com isso. O Olhar é mais 
potente que o raio-x do Superman. O olhar de raio-x do Superman atravessa 
a parede, mas do lado de lá vê um outro objeto; vê a pia, a cozinha. Aqui a 



gente atravessa todos os objetos com olhar. E só vê o Ser. E aí, sim, eu faço 
namastê.  
É o Ser, o Ser ... 
 
O PURO ESPAÇO ONDE TUDO ACONTECE 
 
Não tem tesouro mais precioso, não tem néctar que banhe mais o coração, 
que aconchegue. 
Não sei porque que sai meio desordenado, simplesmente sai. Não há uma 
programação da mente, igual a uma palestra que se escolhe o tema e vai 
discorrendo e aprofundando.  
Apesar de que temas vão surgindo e a gente vai aprofundando. 
Quem é o Guru? Para quem eu faço Namastê? Olha a mente falando aí, 
comentando coisas que o corpo já faz por si só. Observa o invólucro. Aí já 
vem outro ensinamento: primeiro o corpo, olha como ele é observável. Para 
um pouco, todo mundo já fez isso, fácil de observar. 
Observa agora coisas mais sutis, a emocionalidade, as sensações indo e 
vindo. Perceba como isso está grudado no pensamento. Dependendo do tipo 
de discurso intelectual, cognitivo, uma emocionalidade surge. 
Quando o que é dito bate, eu concordo. Quando há uma questão que eu não 
sei muito bem, que a mente acha que é blablablá, há uma contração e a cara 
se retorce: está na face, sim.  
Isso tudo é percebido.  
Agora, há um invólucro ou outro que a mente em si não consegue perceber, 
mas o próprio invólucro rege a mente. Invólucro este que a gente chama de 
anandamayakosha e se traduz como uma programação que está no corpo, 
está na mente, na emoção, no psiquismo, de buscar o prazer e fugir da dor, 
buscar a felicidade, o que é bom, e fugir do que é doloroso e incômodo. Aliás, 
esse centro terapêutico só funciona por causa disso. Está ok, não é um erro, é 
só uma programação. A gente está aqui para perceber essas programações. 
 
Como existe isso tão profundamente, questionar abala todo o paradigma, 
todo o sistema. Porque essa tal dessa busca da felicidade é uma das maiores 
armadilhas do diabo (risos) ... Ele vai estar sempre dizendo que não é o 
suficiente; é para verificar aí dentro: “cara, ainda não cheguei lá!” 
Como assim não chegou lá? 
Você já é o Buda, agora!  



Você já é a Pura Presença iluminada agora! Não há nada para fazer mais; tira 
a mochila, você já chegou. 
Aí vem uma vozinha lá dentro – e é tão íntima que nem audível é:  ”Não... 
mas espera aí; não é possível, eu, como assim? ” Por isso você é convidado a 
conversar, se você ainda duvida que você é o Buda. Assim, coisas vão 
emergir. Talvez pela primeira vez haja espaço para tudo aparecer. A Pura 
Presença é o puro espaço onde tudo acontece, tão amoroso. 
 
Aqui não há escolhas entre o bem e o mal, aqui não há escolhas entre uma 
felicidade e um conflito, um desagrado. Aqui cabe tudo. Essas são as palavras 
de Cristo: “Vinde a mim todos”. É uma linguagem daquela época, 2000 anos 
atrás – “Vinde a mim esses assassinos, os ladrões, as prostitutas, 
estupradores. ” Na verdade, é uma linguagem psíquica. O que há de mais 
lindo no Cristo é que eu posso lê-lo de várias formas, mas a mais linda é a 
mística, onde eu reconheço que a história dele é a minha. E ele fala isso: 
somos irmãos, sois Deus - ele fala isso. Sois Deus, você já é o Buda, você não 
é outro senão o Puro Ser, se manifestando nessa múltipla forma pessoal. A 
pessoalidade é um pedacinho do que você é! Eu não sou um pedacinho de 
Deus, não. Eu sou Deus e isso aqui sentado é um pedacinho do que eu sou.  
 
Como que eu faço para reconhecer isso? Observando que o corpo, aqui 
sentado, está sendo observado - não pode ser eu! Estou observando: isso é 
um objeto!  
Auto investigação: eu estou atrás do sujeito que diz “eu”.  
Eu é sujeito. No velho truque do psicologismo, da religiosidade, eu sou as 
minhas emoções, o meu caráter, o meu comportamento, minha 
personalidade. Mas tudo isso também está sendo observado. Por isso posso 
dizer que isso daqui é de um jeito ou de outro: tem uma tendência mais 
introspectiva ou mais extrovertida, mais emocional ou mais intelectual e fria, 
mais centrada, menos oscilatória ou mais oscilatória, indo de um lado para o 
outro que nem louco. E na classificação, busca-se seguir um modelo. 
 
Uma das coisas que Satsang traz de mais maravilhoso é ser aconchegado pela 
primeira vez do jeitinho que se é, com as maluquices, neuroses, qualidades e 
defeitos; do jeitinho que você é.  
Você já é o Buda!  
Você já é essa Presença!  



Olha aqui e agora – em que outro lugar você está senão no aqui e agora (Isso 
o Satyaprem faz muito bem e outros grandes mestres: “Sai do aqui e do 
agora que eu quero ver.”)? Vocês já investigaram isso? A gente está falando 
de coisas óbvias, e que a gente nunca investigou. A gente vai de roldão, 
seguindo a personalidade, o jeitinho de ser, e esse jeitinho nunca é bom o 
suficiente segundo as regras. E aí, fica-se tentando lapidar esse jeitinho de 
ser. O Allex fala uma coisa divertida: a mecânica conserta o carro, não o 
motorista.  
Eu fico tentando consertar o motorista achando que o carro vai funcionar 
melhor. Como assim?... 
Terapia é uma coisa bacana, uma acupuntura dá uma ajustada, um 
relaxamento prepara para uma mente que na Índia se diz mais satívica, mais 
pronta para ouvir que você já é o Buda. Mais pronta para reconhecer e 
assumir de vez “Sim, eu sou o Buda”. 
E aí vem uma mente louca - e eu gostaria que você percebesse que a mente é 
louca, não a sua especificamente, mas a sua também (risos). Mas a mente, 
em si, ela é louca. Insistente, louca mesmo! 
 
O Puro Ser é uma novidade a cada instante! Olha esta flor: simplesmente 
sendo, desabrochando nessa forma-maravilha, sem se importar se vai ser 
vista ou não. Existem flores que desabrocham no alto de uma montanha 
onde jamais um ser humano vai pisar, e ela não se importa. E isso aí, desse 
jeitinho que é - esquisito, legal, bacana, atrapalhado - está desabrochando no 
mundo.  
 
Não perca essa oportunidade, reconheça que você é a Pura Presença! É para 
isso que a gente veio. 
É isso que se diz que é o fim da roda de Samsara. 
 
Quem fica rodando na roda é a mente, querendo coisas - ajustar isso, ajustar 
aquilo. Como sair da roda? Reconheça que está sendo reconhecido. Dá para 
fazer isso agora? O que quer que seja que esteja passando está bem.  
Eu gosto muito de umas meditações guiadas que o Mooji dá: acomode-se do 
jeito que você está aí agora, e do jeitinho que você está, o que quer que seja 
- se o corpo está tenso ou não está - está ok, acolha. Se a mente está 
pensando um monte de coisas ou está silenciosa, tanto faz, acolha. Ou 
melhor, reconheça que já está sendo acolhido simplesmente porque já é 
assim que está sendo nesse momento. O que lhe importa de verdade se a 



mente está silenciosa ou está cheia de barulhos? A metáfora mais bonita 
para isso é a da lua; a mente só reflete a luz da Consciência. Essa inteligência 
parece ser da mente, mas a mente, na verdade, são só pensamentos 
passando. Eles só têm valor porque a minha atenção, a Consciência, vai para 
o pensamento e o supervaloriza. 
O pensamento em si não tem poder nenhum. Quem dá poder ao 
pensamento é a atenção que vai atrás dele. E que importa o pensamento se 
eu reconheço o sol que é a fonte que dá a luz para os pensamentos, a 
Consciência? Por isso a gente vai estar sentado aqui todos os dias em elegia, 
em honra, reconhecendo a Verdade em nome da Verdade pela Verdade, 
sendo nós mesmos a Verdade.  
E eu não posso fazer isso por vocês, eu sou o dedo apontando a lua, essas 
palavras vêm através daqui como um dedo apontando para a lua. Essas 
palavras ...nesse momento, são vocês mesmos que precisavam ouvir de fora 
o que já está aí dentro. E ressoa aqui no coração, não vamos ficar só aqui na 
cabeça.  
 
O REI SE APRESENTA 
 
Descendo a atenção para o coração, deixa o coração sentir o Eu Sou. Olha a 
Presença, olha!  
Satsang é vivo, o Buda é vivo, ele não é uma ideia, não é uma imagem. 
Ele é a própria vida aqui e agora na sua inteireza: uma sensação no corpo, 
quer esteja boa ou ruim; uma mente, quer esteja agitada, cheia de conflitos 
ou silenciosa. É a vida sendo isso tudo ao mesmo tempo, e Eu-observação 
observando isso tudo ao mesmo tempo. Isso é o uno, isso é Advaita!  
Essa é a capacidade mais maravilhosa do humano, reconhecer-se a si mesmo. 
Pode dar uma ondinha aí no corpo, ou no cérebro. Pode acontecer uns 
reajustes em forma de sensações. É o corpo celebrando a presença da 
Presença. O Rei chegou! Ele relembrou-se Presença de Si Mesmo. Todos os 
seus súditos celebram a presença do Rei. 
Isso é bonito demais! 
 
No tumulto do seu dia a dia, perceba o quanto se é viciado na mente. Daqui a 
pouco a gente está correndo atrás da mente novamente, igual cachorrinho 
atrás de linguiça de desenho animado.  
Quem é teu Guru? É bom sacudir e desafiar. Você está cansado de seguir 
esse Guru aqui (mente)? Ele já te levou por vias tortuosas e não te deu o 



descanso. Muitas das pessoas que chegam em Satsang estão cansadas, já 
buscaram em tudo quanto é canto. Aliviou um tanto de coisas, mas a 
angústia existencial não passou. E de repente começo a entender que eu 
estava seguindo o Guru errado (mente), eu queria que essa mente-corpo ela 
mesma se tornasse o Buda. Nunca! 
Você nunca vai ser o Buda. Você já é o Buda, você Pura Presença.  
Olha para o lugar certo, olha para dentro, para de se identificar com essa 
coisinha finita que é essa personalidade, com uma historinha de vida. Chega! 
Ela é bonita, ela é uma flor desabrochando nesse mundo e ela é uma 
redenção quando ela se reconhece Pura Presença, quando ela abre mão do 
que é o nosso maior apego. Eu gostaria que vocês percebessem o quanto 
vocês gastam em energia, tentando sustentar uma imagem desse euzinho. 
E lá vai você atrás de um comportamento bonitinho e se punindo por um 
comportamento errado - errado para a imagem construída. Perceba se não é 
assim que funciona. Eu não estou trazendo uma novidade, eu estou só 
chamando a atenção para o óbvio.  
 
Alguma pergunta? Eu quero saber como está batendo aí. 
 
Participante: Você está muito animada, está bom de ouvir. (Risada)  
 
Participante: Porque criança não tem isso, e idoso também. A criança é o que 
ela é e ponto. E idoso acaba sendo assim também. Poxa, não gostaram de 
mim em um emprego, então eu vou sair. O culpado sou eu e aí? E aí ficamos 
nessa situação, não é?  
 
Veet: A criança é a coisa mais linda do mundo porque ela está na pureza da 
inocência da Pura Presença. Nela os condicionamentos ainda não estão 
estabelecidos. O que a gente está fazendo é reconhecer os 
condicionamentos, os padrões, e, assim, transcendê-los. A diferença de um 
Buda para uma criança é que a criança está tão inocente que ela vai ser 
treinada, vai virar um adulto chato, cheio de neuroses.  
Um Buda é quem os transcendeu e, portanto, ele não pode mais ser 
enganado.  
No caminho Xamânico, diz-se que ou você se torna um ancião ou você se 
torna um velho. O velho é aquele que continuou seguindo a mente, e como a 
mente nunca se satisfaz, ele vira um resmungão, um chato e “a vida é ruim e 
tudo é ruim” e está sempre de cara feia. O ancião é um Buda, ele passou por 



isso tudo e transcendeu, reconheceu que tudo isso é passageiro. Esse é o 
grande ensinamento de Buda. 
E ele traz o ensinamento para nós, jovens, adultos, ou não tão jovens, mas 
adultos ainda - de podermos olhar que aqui e agora eu posso me libertar 
dessa identificação com esse eu neurótico. Pode ser que o programa vá 
continuar rodando. Só que eu não sou isso. Esta é a grande saída. Não sei se 
você consegue acompanhar, Renata.  
 
Participante: Porque a gente se transforma, mas a gente deveria olhar 
diferente para uma criança. Eu amadureci e agora eu começo a me travar 
com tudo. 
 
Veet: Quem sabe se essa neurose profunda não seja na verdade uma grande 
oportunidade de te levar ao reconhecimento? Inclusive, levar a sabedoria da 
Pura Presença para essa neurose profunda. Veja que há um julgamento e 
uma resistência: porque eu não deveria ser assim? “Eu não deveria ser 
neurótico”. Perceba que isso é uma outra neurose! Não querer ser neurótico 
é uma grande neurose. As pessoas mais violentas que eu conheço são as que 
lutam pela paz. Elas são altamente violentas; uma loucura: elas querem 
acabar com os industrialistas. Eles querem uma guerra, eles querem eliminar 
uma raça. Olha só como são loucos os mecanismos.  
 
O que eu quero dizer é que o grande convite de Cristo é uma grande 
abertura. Abertura inclusive para neurose condicionada, maluquinha. Aí o 
amor começa a penetrar.  
 
Participante: Quando se percebe que a mente está querendo comandar, 
quando você quer se livrar dela, ela não gosta. Ela atinge o corpo. Ela faz 
isso? 
 
Veet: Sim. Um dos mecanismos da mente e que o ego-mente usa para 
continuar no poder é através de um convencimento, em primeiro lugar, de 
que “eu sei o caminho, eu sei mesmo”! Baseada na experiência passada, há a 
percepção de “eu já fiz aquilo e não funcionou”. Há tensionamento porque 
eu saio da espontaneidade do momento, querendo seguir velhos padrões, 
repetindo a atitude que deu certo uma vez. E aí eu começo a tencionar, o 
corpo começa a ser escravo da mente, começa a gerar determinadas tensões 
para ficar bastante atento para não dizer a palavra errada na hora errada. 



Tem de fundo a questão da culpa que a Renata estava trazendo. Então 
existem umas contrações que começam a acontecer, só que isso tudo é 
observável.  
Existe um pacote inteiro que você trouxe, que é: a mente está comandando, 
eu percebo a mente comandando e eu tenho que ter muito cuidado com 
esse eu que percebe a mente comandando e não quer mente comandando. 
Isso é a própria mente. 
 
Participante: Mas é a loucura da mente, quando falo em atacar o corpo. Por 
exemplo: uma pessoa que se suicida; a mente é louca a ponto de se 
autodestruir.  
 
Veet: ... de destruir o corpo; ela sabe que não é o corpo. A mente é mais sutil 
que o corpo. O corpo indo embora, esse campo mental continua aí. O campo 
mental não é seu, não. O ego tem meia dúzia de variações. Quem é 
terapeuta sabe que o ego não é muito criativo, ele tem meia dúzia de 
atitudes: uma raiva, uma culpa, um medo, um orgulho, uma soberba e 
acabou. E é igual em todo mundo; quando você começa a escutar os 
discursos é tudo amarelo, escuro ou claro, mas tudo amarelo. E quando há 
um ataque direto, há um suicídio, há um desespero tão grande de não se 
reconhecer maior do que o corpo-mente. É o infinito, tentando caber dentro 
desse corpo e não se encaixando dentro desse corpo, de tal forma que 
destrói o corpo, achando que vai encontrar alguma outra coisa. Ainda é um 
mecanismo mental. Só que ele vai encontrar um outro invólucro. 
 
Participante: Aí fica mais uma armadilha? 
 
Veet: Sim, mais uma. Para fugir de quem? Esse é o questionamento. Por isso, 
pare! Pé no freio para isso tudo. Observa que tudo isso está sendo observado 
e observa que é todo o mecanismo, inclusive de querer e de corrigir e de 
questionar. É ainda um ciclo mental acontecendo. Cuidado, a gente ainda é 
muito mental. Inclusive, a gente está aqui pensando qual o melhor jeito de 
ser o Buda. Reconheça o que acontece aqui; isso é assim aqui também. Aí 
vem o Zen - porque os livros do zen são assim: “Ah, isso, oh”. 
Porque é isso mesmo... um insight! A vida aqui inteira! Ela já é do jeitinho 
que é, e está ok.  
 



A mente vai trazer coisas, e a gente conversa um pouquinho sobre o que a 
mente traz para ver o mecanismo dela funcionando. E o que a gente estava 
falando lá dos ensinamentos sobre o invólucro: o corpo é percebido, a 
emoção é percebida, o pensamento é percebido. Mas tem algo mais sutil que 
o pensamento não consegue perceber, é um jogo de estar correndo atrás do 
prazer, de dar certo, de funcionar, de ser legal, de ser o Buda, de estar 
iluminado. Cuidado, cuidado, aqui não passa nada. 
 
EU NÃO FAÇO POR MENOS: EU SÓ ACEITO O ETERNO E O INFINITO 
 
Participante: E quando o corpo está no estado de sono, nem nesse momento 
a mente para? 
 
Veet: Olha que bacana, você me trouxe um outro ponto que trata dos três 
estados: o de vigília, que é no qual estamos funcionando; o de sonhos, que 
tem um jogo aí de imagens, um mundo sendo formado dentro da mente; e o 
sono profundo sem sonhos. Aí a mente está quieta, aí não tem eu, não tem 
mundo, não tem nada. E ainda assim algo ali quando desperta fala: “Nossa, 
dormi tão bem, descansei profundamente, fui longe”. Na verdade, você foi 
de volta para você mesmo. Na verdade, você foi mais próximo do que nunca 
de você mesmo. 
 
Eis aí o convite para esse estado de sono profundo sem sonhos vivenciado 
agora na vigília. É conhecido na Índia como o quarto estado, que é conhecido 
também como Sahaja Samadhi. Tem uns tipos de samadhis. As técnicas 
levam para estados de êxtase, são samadhis. Só que eu os perco. E, portanto, 
não me interessa! Quando eu percebi isso, algo aqui desabrochou tão lindo: 
eu não faço por menos eu só aceito o eterno e o infinito! Se é eterno e 
infinito, eu não posso perder, tem que estar agora. Se está passando e está 
perdendo não é. E aí eu descobri Satsang. 
Aí Satsang veio até mim, porque é uma graça Satsang vir até nós. E mais 
graça ainda é em Satsang você ouvir Satsang. Ouvir aqui dentro (no coração) 
o Satsang.  
 
A gente senta junto em celebração, em comunhão. “Quando dois ou mais lá 
estiverem em meu nome Eu lá estarei”.  
Existe uma profundidade, uma densificação. Chegando aí, fica de molho. 
Bateu uma ondinha, fica de molho. Deixa vibrar no DNA, nas células, nos 



ossos, porque não é apenas entender, há que incorporar. Há que se fazer 
“carne“. E aqui a gente vai junto celebrar quantas vezes incorporou, mais e 
mais. 
 
Participante: Todos os estágios acontecem sempre?  
 
Veet: Em vigília, se eu prestar atenção, tem sonhos e devaneios, e se eu 
prestar atenção direitinho, o Silêncio e a Pura Presença estão aí. Justo agora 
já tem todos os 3 estados. Eles ficam mais marcantes para a mente, que é 
dualista e separada: “ah, agora estou acordado”;“ah, agora estou sonhando”. 
E depois que eu acordo: “nossa, estava no sono sem sonhos”.  
Mas se eu prestar atenção, os três estados estão aqui e agora. 
Tem um devaneio acontecendo, tem esse estado de vigília onde a atenção 
escuta palavras, pensa e toma conta. E tem essa Pura Presença sem imagem, 
sem começo e sem fim, sem forma. Pura Consciência, Presença, Bem-
aventurança, descanso nesse exato momento. 
 
A pergunta quem sou eu, do Ramana, é a inquirição para se ir familiarizando 
mais e mais e se entregando mais e mais a esse Sem Forma, sem tempo nem 
espaço, que percebe o tempo se desenrolando, que percebe o espaço e as 
formas e ele mesmo sem forma e sem espaço, sem tempo: o Puro Absoluto. 
 
Participante: À medida que eu experimento mais o silêncio, muda muito o 
meu biorritmo. E em outros momentos isso me assustou muito. Por exemplo: 
acordar em horários totalmente absurdos. Eu tenho uma certa facilidade, 
dependendo do que está acontecendo, de ficar em euforia muito intensa por 
causa dessa energia, e isso de alguma forma me segura. É como seu eu fosse 
perder a noção do bom senso. 
Mas nesse momento parece que não estou lutando contra isso e, ao mesmo 
tempo que eu não luto, parece que a coisa é assim. E tem horas que o 
coração parece estar o tempo todo com uma escola de samba dentro. Hoje 
eu consigo ficar mais na aceitação, mas às vezes é um pouco complicado. 
 
Veet: É isso mesmo, o corpo vai reajustando algumas coisas que talvez 
estivessem sufocadas, bitoladas aí dentro. Exatamente por essa aceitação 
amorosa plena do que é, vêm coisas lá do fundo do poço e às vezes vêm 
assombrações muito grandes. Aqui não serve aquela imagem do Buda 
sentado bonitinho em êxtase ou em tranquilidade. Pois também existem 



todas as sombras, todas as loucuras, todas as neuroses e as euforias. O 
convite é: tudo cabe dentro Disso. E o que quer que seja que venha é bem-
vindo. Às vezes o que vem é forte e me toma. Na Índia, a gente chama isso de 
vasanas. Vem e toma mesmo. Às vezes eu expresso, às vezes eu vejo 
surgindo, mas no silêncio vai embora e eu vejo que também é passageiro 
dentro de algo que não muda nunca. 
É a “Consciência de...“: eu vi que eu estava eufórico; eu vi que o coração 
disparou; eu vi que aconteceu um biorritmo que muda, o corpo que reajusta” 
– e pode ser que demore essa vida inteira para ajustar.  
Pode ser que o corpo reajuste e fique assim flutuando nas nuvens por aí. Mas 
isso pode se tornar uma sedução para a mente: “ohhh, vai ficar bom!” Não, 
gente, não tem nenhuma garantia de que vai ficar bom! (risadas...) 
 
Claro, vão ter momentos gloriosos, como vocês nunca tiveram antes, talvez, 
porque vocês nunca se permitiram realmente um prazer, um prazer às vezes 
de êxtases maravilhosos, vindo do nada. Mas também dores e assombrações 
e neuroses e sombras profundas também, vindas do nada. E sabe o que é o 
mais lindo? Tudo passa e tem algo nisso tudo que não muda! Está sendo 
observado, a Consciência está aí: quem sou eu em todas as horas. Eu tenho 
que treinar enquanto eu estou são, porque quando vem a loucura - seja de 
um êxtase ou seja de uma sombra intensa - veja que não é muito diferente 
uma sombra de um grande êxtase. 
Eu percebi isso. 
Um grande êxtase dá um ahh muito grande que me toma e é uma alegria, 
uma euforia, e eu me esqueço que eu sou a Consciência. Então, enquanto 
está tudo mais suave, vamos investigando: olha a Consciência sendo 
consciente do que quer que seja. Porque, quando vierem as vasanas, o 
êxtase, ainda assim a Consciência vai estar aí se anunciando. Então você não 
terá mais duvidas que sim, que você está iluminado, porque o que quer que 
seja que aconteça a Consciência é minha natureza que não muda.  
E que Consciência é essa, cadê ela? Onde ela se localiza?  
 
Participante: Ela só é! 
 
Veet: Você percebe que a distância desse corpo aqui para esse corpo aí é de 
um metro e meio? E a distância da Consciência para esse corpo aqui? Isso 
aqui está dentro da Consciência como isso aí está dentro também. Como essa 
flor. Tudo dentro da Consciência, tudo é Consciência. 



 
E isso é o olhar mais bacana do que o de raio-x do super-homem; que não é 
visto com esses olhos, que não tem começo nem fim, tudo dentro do aqui e 
agora. Tudo é a Consciência! 
 
ANTES DE MAIS NADA: É! 
 
Participante: Alguns sonhos são avisos que a gente tem?  
 
Veet: Tem alguns momentos que os sonhos vêm como dicas, como sopros. O 
único problema disso é que eu me encanto com os sonhos e os faço meus 
ídolos. Lembra uma historinha da bíblia sobre o bezerro de ouro? Eu começo 
a idolatrar o bezerro de ouro. O sonho é um dos bezerros de ouro, as 
sensações energéticas e místicas das aberturas de chacra são um bezerro de 
ouro - na Índia são chamados de siddhis. Que acontecem poderes, sim, 
podem acontecer e é mesmo comum que ocorram. Nessa abertura, quando 
eu começo a reconhecer que eu sou o Todo, é comum que venham 
premonições e capacidades do tipo: “eu sei o que o outro está pensando”.  
Os sonhos podem vir como avisos, premonições podem acontecer. Mas isso 
também está sendo observado, isso não é o meu Guia. E no afazer do dia a 
dia, em alguns momentos podem ser muito importantes, mas, no 
aprofundamento do Reconhecimento, eles vão perdendo a importância. 
Existem qualidades. Isso se manifesta em cada indivíduo de um jeito; são 
qualidades. Há uns que dentro do sonho reconhecem que são a própria 
Consciência e que o sonho também é um mundo sendo sonhado. 
Alguém tem essa qualidade aqui? Estar desperto no sonho, é como que se 
diz. Cada um é confeccionado de um jeito, e ainda assim todos podem 
perceber que são a própria Consciência agora. 
 
Algumas pessoas no sonho também têm essa facilidade, eu sei que estou 
sonhando, eu sei que isso é um sonho e eu sei que eu sou a Consciência. Só 
que Isso também está aqui agora! Tem que reconhecer estando desperto, de 
cara, careta. Reconhecer que você é a Pura Consciência. 
 
Participante: Então esse eu sou é o Todo? Só que ele não está em lugar 
nenhum, nem no meu corpo?  
 
Veet: Você reconhece isso? 



 
Participante: Eu reconheço. 
 
Veet: É isso ai! 
Esse é o Eu real, que perpassa tudo. Por isso que agora podemos dizer que 
somos Um. Porque então isso aí tem que ser eu também. Claro que não é eu 
que está sentado aqui, é claro que é essa Consciência que eu sou. Qualquer 
coisa que os olhos toquem, inclusive essas pessoas nessa sala; sou eu 
também. Por isso que eu só falo para mim mesma. 
 
Participante: Esse processo eu já percebo bem, e eu até falo para o meu filho: 
tenta analisar o olhar para dentro “Quem é essa pessoa que está falando? De 
onde está falando? Do meu pé, da minha cabeça? ” É como se fosse uma 
matéria. Digamos que dentro de uma caixa existe um objeto qualquer. Então, 
onde está isso? Só pode estar fora! Com os pensamentos também é assim 
que se passa. Só que eu ainda não compreendi completamente. Às vezes eu 
levo um susto e paro e pergunto: que é que está aqui dentro? 
 
Veet: A primeira aproximação - ela é um pouco intelectual mesmo. Há uma 
percepção do tipo “é isso mesmo: tudo é”. Isso é inegável: antes de mais 
nada é! O pensamento está aqui: é. Tudo, tudo é uma seta dizendo que antes 
de mais nada, É. Depois qualidades como flor, gente, pensamentos bons, 
ruins, o agradável, o desagradável. Mas, primeiro, É. Uma grande seta para o 
É. Quando isso é reconhecido intelectualmente o próximo passo agora é 
descer para o coração. É!... Olha!... 
 
Participante: É esse processo que eu ainda não entendo. 
 
Veet: Então vamos juntos agora. A distância entre esse pequeno você que 
você acha que é e seu Eu real é a distância da cabeça para o coração. É isso 
que o Ramana falou: é a distância da cabeça para o coração. É mais perto do 
que a ponta do seu nariz, mais íntimo do que a sua respiração. 
 
Participante: Mas está muito longe ainda. 
 
Veet: Longe de quem?  
Esse que acha que está longe é só um pensamento dentro “Disso”.  
Esse que acha que está longe é um objeto dentro “Disso”. 



Olha a vida acontecendo agora e esse pensamentos passando e achando que 
estão longe. E justo agora, a vida É. 
Aí a mente vai insistir, é o vicio e o apego. Vamos conversar sobre vício e 
apego, porque o negócio é arraigado muito mais do que a gente pensa.  
 
Já É, aqui e agora. 
Acolha a dúvida, acolha esse achar que é difícil. Tem um cantinho para ele. 
Ele também cabe dentro do Todo. Só que ele já está acontecendo dentro do 
Todo, e esse que acha que está longe também está acontecendo dentro do 
Todo na Vida Aqui e Agora. É sempre inclusivo, e cem por cento inclusivo. 
 
Participante: Até falar que é inclusivo está nisso? 
 
Veet: Também. (risadas)  
 
Participante: Eu não sei como é que isso aconteceu. Quando, por exemplo, 
eu estava com o Ale, eu agradecia por estar ali com ele, entende? O processo 
foi começando assim: onde eu vou, eu agradeço. E eu sei que esse aqui vai 
ser o momento e depois vai passar, então eu tenho que aproveitar tudo que 
está aqui e tem que ser eu aqui; me entregar aqui. E eu tenho feito isso em 
tudo e eu me sinto muito feliz. Então, as coisas foram acontecendo e não sei 
como isso aconteceu. 
 
Veet: Que bacana! É uma afinidade disso aí; da Renata. Porque a afinidade 
pode ser com o triste pra caramba.  
Triste e mau humorado. Você é assim, eu vejo, é bonito demais. 
É igual a essa flor aqui, e a essas raízes.  
Mas a gente está em uma sociedade em que a alegria é um protótipo. Toma-
se fluoxetina para se estar todos os dias feliz. A pessoas estão viciadas em 
felicidade, o que eu quero dizer é quando está ruim também está bom. Se eu 
estiver sério, chorando e deprimido, também está ótimo! 
 
Participante: Estava meditando esses dias, e o mestre falando que a gente 
não pode ser materialista. Aí eu desci da sala e roubaram meu carro. 
 
Veet: Isso aí. 
 



Participante:  E essa resistência que a gente tem a essa tristeza? Eu também 
aceito? 
 
Veet: Isso. É o pacote inteiro: eu estou triste, eu não quero estar triste e isso 
tudo eu aceito dentro de mim. 
E não é “eu aceito”. Quem é que aceita? Quem é que agradece? Essa é uma 
boa investigação.  
Pois posso perceber que já está aceito porque já está acontecendo. Tem um 
cantinho na vida para se estar triste e estar esquisito e ter uma resistência e 
querer estar bem e querer fazer um movimento para estar bem. E isso tudo 
está acontecendo no aqui e agora! 
Já está aceito - não sou eu que aceito - é a vida que aceita. E é independente, 
se dependesse do querer, todo mundo seria alegrinho, feliz. O carro não seria 
roubado jamais, ninguém precisaria roubar e ninguém ficaria triste. E se fosse 
assim, as pessoas continuariam sendo o “euzinho” arrogantemente.  
 
A tristeza vem para que também ela seja abençoada com o amor da 
Presença. A raiva, o desespero, vêm para que eles também sejam 
abençoados com a Presença. É isso que se chama de redenção. Onde existe a 
mais profunda das sombras, ali também está a Presença. 
 
Participante: Porque não pode ter outra força fora essa e se tiver tem duas 
forças conflitantes.  
 
Veet: A gente está falando do Um, não é? Não tem nada fora do Um! 
O Um é Um mesmo. É tudo, tudo. Agora você reconhece isso? Ou isso é uma 
teoria?  
 
Participante: Às vezes é uma teoria e às vezes eu reconheço. E quando é uma 
teoria eu acho que ainda está bom porque daí a gente se volta para Isso. 
Porque também a teoria faz parte.  
 
Veet: É para isso que serve o Jnana e a mente e a teoria; para me lembrar e 
me dissolver sempre e de novo Nisso. 
Quantas vezes for necessário. Kabir, que foi um grande sábio da Índia, falou: 
“eu tive um vislumbre por um segundo e passei o resto da minha vida 
honrando isso”.  Quer dizer, ele não se diluiu nisso. Algumas pessoas se 



diluem nisso, outras não. Não importa, tem de tudo, o mundo é múltiplo. 
Mas tenha um só vislumbre e honre isso para o resto da sua vida. 
 
“ Amai a Deus sobre todas as coisas. “ 
 
O barbudão de dois mil anos atrás era bacana (risada). Mesmo. 
Amai a Deus e de verdade. Ele trouxe coisas lindas e de uma forma clara. 
Tem gente que sabe, e pode ser um pipoqueiro da esquina! Tem muita gente 
iluminada por aí. Andou um Buda na Terra há dois mil e seiscentos anos 
atrás, um Cristo há dois mil anos e agora tem muitos. É a nossa vez, é a gente 
que está andando sobre a Terra, e como tem sete bilhões de pessoas, tem 
muitos Budas por aí; é a gente. Se a gente está em Satsang, é porque é a 
gente. 
 
Participante: Que cuidados que eu tenho que ter com aquele que quer sair 
da roda? 
 
Veet: Aquele que quer sair da roda é um querer acontecendo aí dentro. 
Esse querer tem uma dupla face; a primeira face é face de colocar em você 
essa sede de querer mesmo sair da roda (samsara), de não ficar mais nesse 
deixar ir: “está bom, ah, vou levando”. Este querer começa a tirar você da 
ignorância, a querer sair da roda. Agora, outra face é que o mesmo querer é 
uma barreira. Entramos nos paradoxos: há que se querer iluminar, há que se 
querer sair da roda, mas há que se reconhecer que o querer é a última 
barreira. E aí o que eu faço com isso? Investigo. Quem é que quer? E vejo que 
esse querer é algo acontecendo dentro do Todo que é a Vida nesse momento 
agora.  
 
Participante: É que o barquinho atravessou e a gente se apegou no 
barquinho. E aí fica apaixonado pelo barquinho. E aí temos que se desapegar 
dele e não conseguimos. Mas aí, até disso tem que fazer parte. Tudo está 
dentro. De repente, a gente se perde nessa dualidade. Até fazer a pergunta 
perde todo o sentido. 
 
Veet: Agora você está falando igual um Buda. 
 
Participante: Mais eu sou o Buda! Acho que nós temos vergonha de admitir 
que nós somos o Buda. 



 
Veet: Então, obrigada! Sim, chega, está na hora de admitir que se é um Buda, 
sim! Tenha certeza de que você é o Buda, assuma isso. Você assume que é 
uma mente perdida, que está longe... e assumir que está perto você não 
assume? Por que não? 
 
Participante: É uma armadilha da mente fazer isso? 
 
Veet: É para te chamar para ir mais fundo. Para não fica só assim: “oh, sou o 
Buda...”. 
Ahhh... a cada respiração é o Buda. Pulsando, é o Buda... ahhhh.  
 
É SEMPRE NOVO, É SEMPRE AGORA 
 
Participante: Às vezes essa não aceitação é mesmo para ir mais fundo? 
 
Veet: Exatamente. É maravilhoso. É por isso que eu disse que é infinito. 
Reconhece-se o Ser: pronto, sou o Ser. Agora, como manifestação, é um 
desenrolar no tempo. Não acaba nunca, o tempo também é infinito no seu 
desenrolar e cada vez mais profundo e se manifesta cada vez novo e sempre 
agora. 
Iluminar ontem não existe! 
Não adianta querer: “eu saquei, eu quero de novo”. Não! Vai ser novo, vai ser 
andando na rua, vai ser sentido de um jeito e, de repente, de outro: vai dar 
uma descolada; e de repente você vai se sentir todo embolado e ainda assim 
reconhecer que estava consciente. Esse reconhecer realmente não muda. 
Meu mau humor passou, ou minha tristeza passou, minha alegria passou, 
meu êxtase passou, meu samadhi passou e a Consciência disso tudo não 
muda.  
Quem sou eu?  
E isso é a primeira percepção. Agora eu me mudo de mala e cuia para esse 
lugar como identidade, faço aí a minha casa.  
É muito interessante ter essas sacadas e a mente gosta da teoria do Advaita. 
É bacana, mas não basta.  
Quem sou Eu?  
 
Participante: Eu tenho um filho, e ele tem essa característica: os amigos dele 
o procuram para desabafar. 



Eu já alerto ele para não puxar isso. E eu sempre converso com ele, mas, 
quando eu olho para ele, eu mostro que estou conversando com o coração, 
com o Ser e não com a mente, a cabeça. E eu sempre falo: escuta o coração 
quando for fazer alguma coisa. Porque a mente                        mente.  
 
Veet: Só é preciso chamar a atenção para um ponto. A gente é muito 
emocional. Quando falo do centro, estou falando do coração espiritual. 
Quando Ramana fala: desce para o coração, não é descer para a 
emocionalidade, para o que eu estou sentindo.  
É para o puro Ser.  
É para o Silêncio de onde tudo surge.  
Porque todas as palavras, ideias, pensamentos, sensações, brotam do 
silêncio, acontecem e se manifestam e morrem no silêncio. Todas, 
absolutamente todas.  
Qual foi o último drama que vocês viveram? Hoje pela manhã, semana 
passada? Olha agora: não tem mais. A não ser na mente quando eu o 
relembro. Nem registros físicos ficam.  
 
A MENTE É COMO A LUA: SÓ REFLETE A LUZ DO SOL 
 
Participante: Essa noite foi um caso, tive um pesadelo. 
 
Veet: Isso. Uma noite péssima? Pesadelo? Que ótimo! Adoro os pesadelos. 
Porque eles passam. (Risadas)  
E aí a gente diz: obrigado porque passou.  
 
Participante: E aí eu parei e fiquei meditando e repetindo: é só um filme, um 
filme... até a imagem sumir. Porque eu sabia que não era real. Mas a mente é 
muito forte. 
 
Veet: Parou, parou, parou! Não é, não! Eu preciso dizer uma coisa muito 
importante agora, sabe por quê? A mente não tem força nenhuma. A mente 
é a lua, ela só reflete a luz do sol. A sua atenção foca e faz um registro dessa 
imagem na memória. Essa imagem recebe a atenção e, em vez de qualquer 
prática, o convite aqui em Satsang é: reconheça que essa imagem está aí e 
ela está sendo reconhecida na Consciência que você é. Então você não vai 
mais brigar com a imagem e nem querer que ela suma. Ela vai ser meu 



apontador. Os demônios de verdade começam a ser anjos de Deus. Eles 
mesmos são servos de Deus! 
 
Eles vêm para me lembrar que até eles estão dentro da Consciência que Eu 
Sou! 
Mil por cento inclusivo. E aí eu reconheço que tudo é Deus, e esse papo de 
anjo e demônio é a mente dual. 
 
Não sei se vocês sabem a origem da palavra diabo. Diabolôs do grego: aquele 
que divide. 
O diabo é aquele que escolhe entre o bem e o mau. 
Tem uma fala do Sozan, que é um cara do Zen bem bacana. 
Ele fala assim: haja uma só escolha, uma só distinção (quero isso, não quero 
aquilo, acho isso bom ou isso ruim, fácil, difícil), uma só escolha, e céu e terra 
infinitamente separados. Nenhuma escolha e céu e terra infinitamente 
juntos.  
E isso não é para a sua mente, a sua mente é dual e ela vai estar fazendo 
escolhas.  
“Quero comer um peixe, não quero comer carne”.  
Natural. 
Não há como não fazer escolhas nesta dimensão. 
Mas há como que ir para um lugar aonde não há dualidade. 
O grande equívoco dos caminhos espirituais é que eu acho que a mente tem 
que ser una. A mente, ela em si, é dualidade, é a natureza dela. Como é da 
natureza de todos os seres dentro do oceano estarem molhados, é da 
natureza da mente a dualidade. Então, se eu fico tentando forçar a mente 
para ser uma, dá até crise de pânico, sério mesmo. 
 
Participante: Quem já tentou aqui? (Risadas...) 
 
Veet: E uma culpa porque eu não consigo nunca. Por causa disso eu acabo 
atacando. São os “jogos de ataque do UCEM” (Um Curso Em Milagres). É para 
isso que ele aponta.  
Qual é a forma que vem a reação?  Saindo desse lugar? Não; saindo não, 
acolhendo. Saindo é só uma concessão. Eu primeiro crio uma dualidade pela 
via da negação: eu sou a pura Consciência, eu não sou essa dualidade - para 
depois ver que eu também sou essa mente acontecendo. Mas tem que estar 
muito enraizado no reconhecimento que se é o Observador. E é isso que nós 



vamos estar aprofundando amanhã e depois e depois. Porque isso tem que 
estar tão enraizado - que eu sou Observador – para que, quando a mente 
dual surgir querendo ela ser una, eu reconheça que ela vai continuar sendo 
dual; alegrias e tristezas dentro do Um que Eu sou. 
 
Participante: A historinha, não é? Era uma montanha, deixou de ser uma 
montanha e voltou a ser uma montanha (risadas). 
 
Participante: Há 15 anos atrás, eu me lembro que eu tive um despertar 
energético muito intenso e depois eu tive uma depressão tão intensa quanto 
o despertar. 
 
Veet: É natural, é mais normal do que você imagina. Sério mesmo. 
 
Participante: E eu tenho afinidade muito grande com Adyashanti (Mestre 
Zen) e foi uma descoberta recente. 
E ele disse que uma das coisas piores que existe é o ego iluminado 
(risadas...). 
Uma das coisas que eu lembro que eu dizia: “agora eu sou meu próprio Guru. 
Não preciso de nenhum caminho, eu abandonei todos os caminhos”. E eu vi 
que eu fiz muita besteira nesse tempo. E também tinha muita coisa boa 
acontecendo, e depois eu vi que eram barbaridades. E um dia eu estava 
muito bem e acordei com síndrome do pânico, e daí foi ladeira abaixo. Isso 
que eu queria lhe perguntar, da sua experiência. Agora eu estou voltando a 
ter um processo muito intenso. Como a gente sabe que estamos nessa 
energia do ego iluminado ou quando de fato é real?  
 
Veet: Se você se identifica com esse que está tendo essa energia intensa, é a 
mente. Se você reconhece que esse que está tendo uma energia intensa é 
um objeto reconhecido dentro do Todo Que Eu Sou, isso é o Eu real. E para 
esse que está tendo energias intensas e que tem essas oscilações, é legal 
rezar, meu caro. Tem coisas que são inevitáveis de serem vividas, tem coisas 
que rezando passa. Nesse momento, no final do Satsang, pode-se falar assim, 
se não fica mal compreendido e você vai sair rezando para fazer acontecer 
coisas do seu querer. O que vira um processo do tipo O Segredo, ou então 
macumba na esquina e entrega para o seu Orixá. É a mesma coisa: são 
magias para o ego. 



O querer coisas está moldado no último dos invólucros, anandamayakosha: 
“eu quero as coisas boas e não as ruins”. Perceba esse programão que é o 
último aprisionamento.  
 
O que fazer? Dizer um grande SIM.  
E, quando está muito esquisito para o egozinho, é para isso que as terapias 
existem. Você pode ajustar o carro (o corpo), pode sim uma acupuntura, 
pode até uma fluoxetina. Tem gente que precisa sim, está ok. As mentes são 
muito loucas, está ok dar uma ajustada.  
 
Só reconheça que não é você! Só não faz desse que toma a fluoxetina ou que 
faz a acupuntura, que abre os chacras, a sua identidade.  
Porque tem um “eu” ainda, e se tem o eu, o ponto está errado. Satsang é o 
fim do eu. 
E isso tudo é o mesmo, uno, não-dois, a Consciência.  
Que eu?!... 
No reconhecer, no inquirir, não encontro o eu! 
Era apenas uma ideia, um conceito. 
E como é muito intenso o vício de identificação com o eu, o conceito vai 
voltar. Estamos juntos para ir conversando sobre esses “eus” que voltam. 
 
Portanto, quando vocês perguntam baseados na identidade, percebo que sou 
eu mesmo perguntando, e que está acontecendo o equívoco aqui também. E 
quando eu respondo, sou eu mesmo me lembrando de novo e de novo em 
uma alegria imensa, fazendo uma reverência em agradecimento de estar 
dissolvido de novo em Deus. 
 
O AMOR ESTÁ EM TUDO 
 
Participante: Eu lembro que agora você falando tinha um despertar 
energético muito intenso, mas tinha muito eu também. A diferença que eu 
sinto agora é uma alegria diferente que é como se estivesse saindo uma 
carga e de não precisar carregar esse eu junto.  
 
Veet: Para quem está acontecendo essa alegria? Vamos um pouco devagar, 
porque isso é muito bonito. É um nível de profundidade muito grande que 
estamos tocando. Essa alegria também está sendo observada acontecendo. 
Agora eu reconheço o Absoluto onde essa alegria acontece. Agora eu sumo 



no Absoluto onde essa alegria pode acontecer e acontece. O Absoluto, ele vai 
desabrochando de dentro para fora com suavidade. Por isso que é bonito 
esse processo suave; quando é forte, podem acontecer umas loucuras, 
mesmo. Eckhart Tolle ficou sentado em um banco de praça doidão por 2 
anos, não comia, não ia trabalhar, não tomava banho. Que bonito essa 
suavidade que há dentro da gente, esse despertar suave. Que gentil, que 
belo! 
 
Participante: A imagem que vem para mim é de um beija-flor com uma 
música impressionante. E é como se eu sentisse, às vezes, um beija-flor 
dentro do meu coração. 
 
Veet: Sim, são esses sopros que geram essas imagens poéticas, e você as vê 
na Índia, nas imagens de Rama e de Krishna e de Shiva. São essas imagens 
muito poéticas que surgem, celebrando quem eu sou. Só cuidado com o 
bezerro de ouro, cuidado para não idolatrar imagens: a gente faz muito isso, 
os símbolos dos sonhos, as imagens que vêm. Sim, é bonito, mas não dê 
tanta importância, elas são apenas um apontar de um dedo. E também está 
sendo visto. 
 
Participante: A minha dúvida quanto o que ele está falando é se não é a 
própria mente que está proporcionando essa emoção. Porque eu penso que, 
quando alguém desperta, quando alguém encontra essa Pura Presença Eu 
Sou, não tem muito essa variação de emoção. Como se fosse assim: você não 
celebra muito na alegria e também não chora muito na tristeza. 
 
Veet: Não é errado o que você está dizendo, mas também não é verdade. 
Não devemos idealizar nem colocar em um formato o que é infinito.  
Essa imagem é idealizada, vendida. Tem um livro do Adyashanti muito bom 
em que ele fala isso: que esse ascetismo é a imagem do Buda sereno. E 
contrapõe a história de Cristo: Cristo viveu um dramalhão desde que ele 
nasceu até a morte. 
Ele entra chateado dentro do tempo, chutando os camelôs, e ele vai para o 
alto da montanha em profunda angústia: “Pai, afasta de mim esse cálice”. 
E mesmo na cruz, ele fala: “Por que me abandonaste, Pai? “ 
Quer dizer, a imagem de Cristo não é serenamente linda. 
Ele, o puro Deus, está vivendo todos os dramas humanos sem esses 
estoicismos vendidos pelo nirvana Budista: eu vivo e não sinto as coisas.  



Se eu não sinto as coisas com profundidade, como é que se pode render a 
sombra, que é toda essa loucura? Vem a questão do porquê que se vivem 
emoções. É para que a Consciência seja revelada lá também. Em todos os 
lugares, em tudo e como tudo! 
É o amor, penetrando em todos os níveis. 
 
Participante: Parece que essa imagem do Buda e do Cristo, que você colocou, 
é uma grande concessão cósmica para mostrar isso, não é?  
 
Participante: Mas o próprio Buda, para chegar nisso, ele ralou muito. E só é 
mostrado ele meditando. E aí vende. 
 
Veet: Quando eu conversei com o Mooji, eu falei exatamente isso: de como 
se tem uma imagem fixa do que seria o Cristo, o Santo, o iluminado. 
Exatamente essa mesma imagem enlevada. Eu falo que me venderam gato 
por lebre porque me venderam. E de repente reconheço que não é assim: o 
que quer que surja está ok. Nessa loucura das sensações e emoções desse 
corpo aqui, quem é, é, ainda assim, o Buda, é a Vida. E quando eu assumo 
isso, algo se transforma mesmo no meio da raiva, ou da grande alegria, da 
grande tristeza. É uma outra qualidade que penetra. Não é que não haja a 
grande alegria ou a grande tristeza, se for dado a esse corpo-mente ter 
grandes alegrias e grandes tristezas - tem outros corpos-mentes que são mais 
lineares e serenos. Se é fixado um modelo para o indivíduo manifesto (que é 
uma confecção de água, terra, fogo, ar, éter, um objeto na Consciência), que 
o certo é aquele mais equilibrado e sereno, quem não é sereno está ferrado, 
não é a Vida, não é o Buda (risadas). Claro que é, sim! 
Todos são. 
 
Participante: Eu vejo lá em casa quando eu faço meditação e aí eu fico com 
raiva ou algo assim; e os outros vêm e me falam: “poxa, não estava 
meditando? ” Temos que estar sempre zen, dizer amém para tudo e “nada 
me atinge”. 
 
Veet: Esse é o arquétipo vendido. Venderam, para você, gato por lebre e eu 
estou aqui anunciando uma outra coisa. Uma boa nova: o que quer que seja 
que esteja acontecendo, é Isso. É um idealismo, perceba que tudo cai nisso. 
Portanto, comece a acolher a sua dor. Não estou dizendo que é para ser fiel 



ao seu sofrimento. Mas que isso que está acontecendo em forma de 
emoções também pode. Dê um grande SIM. 
 
Participante: Mas as quatro verdades do Buda estão certas, então? 
Sofrimento, nascer, morte e velhice? 
 
Veet: Acho que a coisa mais bonita de Buda e um dos grandes ensinamentos 
dele, eu vou dizer na forma cristã, é: não matarás! Sabe o que Buda queria 
dizer com isso de verdade? Ele queria dizer: não traga a ideia de morte, não 
olhe para você como o corpo e fale: “eu morro, eu sofro. ” Não! Há um 
sofrimento acontecendo e eu o observo. 
Então, não traga a ideia de morte. Se você puder ver assim a si mesmo e aos 
outros, mais gente vai morrer...  
 Não, não há a morte! Aí estaremos sendo Budas. E é isso que Buda queria: 
Buda queria Budas! Cristo não queria cristãos, ele queria Cristos. 
 
Então vamos olhar com cuidado o repetir de teorias, esses dizeres. Vamos 
olhar com um pouco de cuidado e vamos fazer desses ensinamentos, dessas 
palavras sagradas, palavras vivas. 
E vamos perceber o quanto compramos um tanto de coisas e que ressoam 
aqui dentro determinadas ideias. E olha como eu saio correndo atrás de 
ideias! 
 
Eu vou terminar do jeito que eu comecei: vamos mudar de Guru? Vamos 
deixar de sair correndo atrás de ideias e vamos descansar no exatamente 
aqui e agora. Esse corpo do jeito que está aí, e vamos celebrar. E esse 
celebrar, às vezes, é deixar a raiva explodir e deixar a loucura explodir, deixar 
o êxtase explodir mesmo porque a gente não consegue não deixar. Não 
estou dizendo para manifestá-los, nem para reprimi-los. 
 
Então eu acolho a celebração da vida na sua inteireza. Um vulcão explodindo, 
uma flor desabrochando, a gota de orvalho brilhando. E a mente vai 
comentar: “oh, que lindo” ou “oh, que terrível”.  
São comentários da mente, enquanto ainda houver: “oh, eu ainda não 
consegui aquele comportamento”; são comentários da mente dentro do 
agora. E a vida quer exatamente assim, Deus quer exatamente assim. 
 
Participante: É ver a beleza no bem e no mal, não é? 



 
Veet: Sim. E você abençoa o bem e o mal. E aí, você está além do bem e do 
mal. Ainda que o bem e o mal continuem no seu ciclo, eles são a casquinha 
dentro de um grande Todo, fininha e altamente perecível, porque aquilo que 
era bem ou mal era apenas um conceito. O que eu fiz com a melhor das 
intenções pode se tornar uma lambança, e aquilo que eu fiz para sacanear o 
outro pode se tornar um presente e o outro agradeceu...  Sério, é muito 
relativo isso. Então, o que sei eu?  
Na humildade, eu calo a boca e vejo a Vida se desenrolando e vivendo a Si 
Mesma. E vejo que só a Vida é eu mesma. 
 
Namaste_/\_ ॐ 
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