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Por acaso existe algo mais frágil que o momento
presente; por acaso há algo mais belo que
converter este instante em infinito...
Sesha
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Introdução

Ainda recordo de minha adolescência, a imensa
quantidade de perguntas sem resolução que a mente
apresentava. A partir dos doze anos, me iniciei na leitura
das filosofias orientais, buscando encontrar soluções aos
enigmas teóricos que meu raciocínio estabelecia
naquelas épocas. Neste momento me lembro com
humor, às horas sem conta nas quais a minha mente
vagaba em respostas transcendentes, enquanto os
professores me ensinavam as diferentes disciplinas
acadêmicas durante minha formação. A maioria das
vezes esta busca foi completamente solitária. Jamais
naqueles anos tive a oportunidade de compartilhar os
temores e as alegrias que surgem quando nos
envolvemos em dilemas intelectivos ou ao conseguir sair
deles com alguma certeza interior.
Até os dezoito anos passaram pelas minhas mãos
diversos livros de diversas raízes. Converti-me em um
rato de biblioteca que devorava indistintamente os textos
das mais variadas tradições orientais e ocidentais.
Sempre busquei sintetizar os ensinamentos, pois
considerava que deveria existir um eixo fundamental
entre todas elas. No entanto, quanto mais lia, mais

confuso me encontrava ao notar as diversas vertentes
com as quais se podiam ser entendida a realidade; era
como um rio, que em seu curso alimenta uma infinidade
de afluentes. Não entendia as razões pelas quais as
diversas religiões apresentavam em seus dogmas o
material necessário para distanciar os homens.
Na juventude encontrei a filosofia vedanta. Fiquei
surpreso com a dificuldade de entendê-lo devido a
novidade de suas ideias associadas à maya, karma e a
não-dualidade, entre outras. Eram explanações bastante
incomuns em relação à maioria das tradições que havia
estudado anteriormente. O desafio que me coloquei foi o
de entendê-las e buscar sintetizar este conhecimento
com tudo o que foi adquirido previamente. Mas não foi
assim que aconteceu. Foram muitos e longos anos de
reflexão para dar-lhe incipiente corpo a um conjunto de
ideias que pareciam incompreensíveis. Lembro-me com
viveza as horas passadas em debates com meus
companheiros de estudo, buscando encontrar soluções
as eternas perguntas com as quais sempre nos
deparamos ao buscarmos a realidade do Ser. E no final,
nem nossos próprios instrutores estavam capacitados
para poder guiar-nos em um caminho repleto de dúvidas,
que apenas a vivência pessoal pode dissipar.
Horas inteiras, dias sem fim, foram as minhas
companheiras de reflexão no vedanta. Nem sempre
encontrei uma saída coerente à questão levantada.
Junto à análise teórica coloquei em marcha a prática
meditativa. Que lembranças tenho daquilo, a terrível dor

física me acompanhou ao buscar manter-me diariamente
em uma postura física com um corpo que resistia em
permanecer em total quietude. A prática meditativa era
desastrosa, dolorosa fisicamente; além disto, a mente se
rebelava diariamente, fazendo com que os pensamentos
fossem um caudal tumultuado e incontrolável. Levado
junto aos meus companheiros de meditação pelo
idealismo da juventude, e assim, nos entregamos de
coração a uma busca que parecia ser agradável, mas
sem frutos. As questões fundamentais sem respostas e
a mente não dava trégua quando realizava a prática
meditativa.
Na verdade, não sei o que me manteve durante
tantos anos suportando uma situação tão caótica. Não
encontrava o menor sinal dos estados superiores que
são descritos nos livros sagrados. Um infinito de
ensinamentos saltava informando ao discípulo da
necessidade de reconhecer a fonte inesgotável do Ser,
mas nenhuma deles explicava de maneira clara este
encontro. Então, aos vinte e seis anos, em uma tarde de
maio, foi quando se revelou a face do Real. Durante
vários dias estive submerso na mais profunda nãodualidade. Inicialmente, por algumas horas, meu corpo
não podia mover-se; posteriormente, nos seguintes dias,
consegui levar uma vida mais ou menos normal, sem
que ninguém percebesse a mudança que a experiência
havia produzido em mim. Pude finalmente submergir-me
no nirvikalpa samadhi; ali onde absorvi oceanos do infinito
e integrei a força inenarrável do amor absoluto. Minha

visão interior percorreu terrenos onde os universos estão
prontos a nascer e caminhou por regiões de vida que a
mente simplesmente nem sonha que possam existir.
A partir deste momento a mente mudou
completamente. Agora era possível transitar por seus
intrincados labirintos e perceber de maneira simples a
formação dos pensamentos e o seu funcionamento.
Dediquei-me durante muitos anos a identificar e nomear
os protocolos cognitivos; conjuntamente se iniciou a
etapa de ensinamento que, todavia, e após trinta anos,
compartilho com grupos de alunos de diversas
nacionalidades o interesse vivo pela natureza do
momento presente, da consciência e da não-dualidade.
As páginas que se seguem, querido leitor, são uma
pequena fração dos milhares de seminários e
conferências que foram realizados durante este tempo.
São muitas as perguntas que não se encontram no
presente livro, mas, nas que estão lhes ofereço a viveza
de um saber que os séculos jamais extinguirão.
Sesha
G. dl E.
Junho de 2013
Bogotá- Colômbia

Primeira Parte
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Esta primeira parte consta de três conferências transcritas pela
equipe de AFVAS e posteriormente corrigidas por Sesha.

A NATUREZA DA
MÍSTICA*

-------------------------* Transcrição realizada por Aure Arkarazo da conferência apresentada

por Sesha em 12 de maio de 2008 na Universidade Complutense de
Madrid.

A Natureza da Mística

Não é comum que um ocidental disserte sobre
mística oriental. Abordaremos o tema a partir de dois
pontos distintos: em primeiro lugar, explicando as ideias
que afloram no mundo oriental a respeito do universo da
mística e em sequência, a partir de minha experiência
pessoal. Evidentemente a mística não é exclusiva da
cultura oriental, também está presente na cultura do
Ocidente, ainda que nesta seja estranho falar de mística,
ainda mais encontrar alguém que seja um profundo
experimentador deste campo.
A experiência
mística
é
um excepcional
arrebatamento que não tem nada a ver com os
sentimentos; é mais uma forma de compreensão que
surge de maneira direta sem que a mente medeie com
os seus processos dialéticos habituais.
Normalmente, a vida dedicada ao misticismo nasce
de uma necessidade de entrega. Não é uma busca
externa para conseguir serenar e reestruturar o mundo
pessoal e nem um conhecimento que procura uma
transformação interior.

O Mundo Místico
O mundo místico é um mundo estranho: é dar,
oferecer, entregar-se. Não é um mundo de coletar, nem
de tomar. O místico é habilidoso em dar-se a si mesmo,
em entregar-se total e completamente. O impulsiona a
crença clara e básica de que existe Algo além do que se
pode nomear e experimentar. Esse Algo, expressão da
Divindade, se converte no objeto fundamental da vida,
seja Deus ou O Sem Face, uma imagem, um totem, ou
inclusive a própria natureza.
Cada um se adentra ao mundo da mística com
passos simples, pequenos, mas, verdadeiramente
importantes; por exemplo, com a entrega das ações
cotidianas a uma divindade superior. No início é uma
entrega em pequenas coisas, uma necessidade de
entregar-se a Algo que não se sabe exatamente o que é.
É como um calor que consome e que com o passar do
tempo lhe converte no próprio fogo.
Assim, pausadamente, surge uma espécie de
realidade simbiótica entre Algo que é superior e a
necessidade imperiosa de oferecer, de dar. Esta
condição superior de entrega possui imprescindíveis
qualidades, eternas, imutáveis, únicas e se convertem no
eixo central da vida da pessoa que busca mostrar-se e
entregar-se a Algo que está além do sentimento e do
saber.
Assim, a mística consiste inicialmente em dar-se em
cada ação ou como dizem os místicos orientais, em

“colocar cada ação aos pés de Deus”. Tudo se converte
em objeto de gratidão a Divindade. Assim como no
Ocidente se tem o costume de agradecer a comida, ou
ao terminar a missa há a menção de agradecimento aos
que estão ali reunidos, no misticismo oriental há uma
necessidade de agradecer os atos cotidianos e oferecêlos aos pés da Divindade. Agradece-se, não apenas a
comida, mas também a própria vida, a mais simples
ação, se agradece continuamente a presença da
Divindade em todos os atos cotidianos.
Em certo momento, a relação vai crescendo e já não
é suficiente atuar em busca de uma proximidade a
Divindade, já nem sequer é necessário mostrar-lhe
nossa presença nos atos cotidianos para estar em
concordância com aquilo que somos e desejamos, mas
em algo mais: os pensamentos. Agora, além dos atos,
também os pensamentos são depositados aos pés da
Divindade.
É uma estranha condição, uma espécie de hábito, de
abstração, onde a Divindade está presente em todos os
atos cotidianos: no que é feito, e no que não é feito, no
que se pensa, no que se busca, no que se sente... e,
lentamente, se forja uma estranha comunhão que vincula
a Aquele a quem se adora e ao adorador. Tal condição
vai crescendo e vai forjando laços indescritíveis, laços de
proximidade que podem se aproximar frequentemente a
loucura, em um desespero ardente, no Amor místico.
Quando essa relação de proximidade se mantém,
surge um sentimento excepcional para Isto que se

considera Superior e Divino, nasce um sentimento de
Amor extraordinário e único que o vedanta denomina de
Prema.

Prema
O homem normal tem aprendido a ver e a expressar
o amor em “algo”: em um corpo, em uma atitude, em
uma pessoa, na família, inclusive na pátria. Dizemos
“amo a minha mulher”, “amo a meu país” ou “a meus
filhos”, mas nossa descrição mística do amor é
terrivelmente simples.
O ser humano, para falar de um sentimento excelso,
diz que “ama” ou que “quer”. Contudo “sentir” já não é o
mesmo que amar ou querer; admitimos inclusive que
“querer” não é o mesmo que “amar”. Em nossa
linguagem, como reflexo do próprio mundo, os matizes
que possui o amor são profundamente limitados.
“Amor” é um termo que simboliza muitas coisas,
inclusive leva em si a intensidade de seu oposto, que é o
“ódio”. A mente e a nossa cultura não estão feitas para o
amor místico. Estão feitas para amar algo, a alguém… e
ainda assim, não se realizam os desejos nem o coração
para nos firmamos neles, porque os sentimentos surgem
rapidamente em promessas impossíveis de cumprir;
“para sempre” e “eternamente” são qualificativos
estéreis. No final, toda promessa se perde, se banaliza
até ficar completamente desintegrada. E no que

realmente
temos
habilidades,
é
em
“amar
momentaneamente a algo”, mas isto não é amor. Esta
integração rasa e fugaz que se tem com algo que se
ama, é um sentimento humano muito pobre e limitado.
O sentimento místico transcende esta condição
momentânea. O místico vê a desintegração da
“totalidade dos eventos” em Deus. Vê a Unicidade em
todas as partes e todas as partes na Unicidade. Quando
amamos, nos sentimos integrado com o amado,
conectado ao amado por estranhos fios invisíveis; ainda
enquanto estivermos longe do ser amado, sentimos a
sua proximidade ou o sentimento que nos une. Da
mesma forma, o místico é capaz de ver a Deus nas
coisas e todas as coisas em Deus, mas é incapaz de ver
“partes”. Esta é a grande diferença com o amor que
sente o comum dos mortais.
No Ocidente apenas contamos com a palavra “amor”
para expressar esse sentimento excelso, seja entre os
humanos ou com a Divindade, enquanto que no Oriente
se usa o termo Prema.
Prema apenas geralmente é traduzido como sendo
“amor incondicional”, ainda que seja muito mais do que
isto; para começar, é amor não-egoísta. É a entrega
absoluta a Aquilo que se ama, a todas as coisas que se
é possível chegar a amar e as que não se pode chegar a
amar. É a entrega total, incondicional e absoluta a Aquilo
que se elegeu como objeto de devoção.
A integração momentânea com o Amado produz uma
exaltação profunda em quem ama. Essa exaltação

produzida pelo Amor, não para uma pessoa, mas sim,
para todo o existente na natureza, é de uma intensidade
incomensurável.
Imaginem esta
integração
com
os mais
insignificantes eventos: integrar-se com o vento, com o
fogo, com o ar, com a água, com os planetas, com o
espaço, com o éter, com o pó infinitesimal em uma
pedra, com a dureza das rochas... integrar-se com todos
os
eventos
que
sucedem
potencialmente
e
simultaneamente. Essa força desoladora não pode ser
contida, por isto nos sensibiliza e nos faz chorar, e
apenas a poesia pode delinear sem chegar a poder
descrevê-la, porque esta forma de Amar não tem
palavras, nem nome para descrevê-la.
Os orientais denominam de Prema a essa forma de
Amor supremo onde desaparece o sentido de vontade
em quem ama e aparece, ao contrário, o reconhecimento
de todas as partes que integram o Divino.
Prema é um amor essencialmente não-egóico; é o
querer pelo querer, querer sem vontade, um querer onde
se entrega a aquilo que se é. Deus lhe fala e não fica
mais opção que obedecer as Suas necessidades, Suas
verdades. É algo que atinge a pele, os ossos, é um
sentimento que arrebata até um ponto comparável a
embriagues.
Esse sentimento profundo e intenso para o Divino,
ou Prema, imbui uma profunda sede de Liberdade que
começa a ser cada vez mais intensa. Assim, os fios
dourados do pensamento vão entrelaçando uma peculiar

relação com a Divindade e já não se pode viver sem Ela,
não se pode sentir sem Ela, não se pode respirar nem
comer sem a presença Daquilo que é tão patente e tão
evidente.
Para alguém distante de tal relação, essa inexplicável
comunhão poderia ser interpretada como a uma
obsessão ou inclusive como a uma loucura. Em algumas
ocasiões, o corpo reage diante de tal arrebatamento na
forma de tremores ou de lágrimas incontroladas. Outras
vezes surge um sentimento de desespero, de
desamparo, ou inclusive se chama ao Amado aos gritos.
O sentir místico é muito mais profundo que o sentido
de se apaixonar entre dois seres humanos, porque é
algo que acompanha em cada instante, e nos momentos
mais difíceis, a sensação de proximidade está sempre
presente. O laço com Aquele que se adora permanece
em todo o momento.

A Compreensão
A mística é terrivelmente arrebatadora e, no entanto,
possui uma condição excepcional: a ausência de
vontade no ato do querer. Isto libera do sofrimento
implícito em todo “amor terreno”. O misticismo é uma
entrega profunda na qual o sentimento de egoísmo não
existe. É querer sem importar o que se deseja, nem para
onde se vai, nem se há alguma meta para alcançar. É
querer simplesmente a proximidade do Amado.
O Amado pode ser uma Divindade, uma
manifestação da Divindade, a própria natureza, pode ser
um simples ato, um livro, uma árvore, uma flor, um
instante... Às vezes o objeto de adoração pode ser
inclusive a própria Consciência. Não obstante, neste
caso, o grau de misticismo varia devido à condição
profunda e sútil do contato com O Amado.
O misticismo rapta. Sequestra desta realidade e nos
transporta a outra. Cria um nível de Compreensão
extraordinário e único, e este é um dos pontos que em
algumas ocasiões as culturas ocidentais não entendem
sobre o misticismo: se assume que este “rapto divino”
enlouquece, que é um sentimento que atordoa e que
entorpece a capacidade de afrontar o cotidiano. Não é
assim.
A filosofia vedanta afirma que a fonte essencial do
Conhecimento não provém do sentido do sentir, nem do
pensar, mas sim, é a consequência de Algo que sustenta

a ambos, e que é, por sua vez, a fonte de Compreensão,
Ou seja, a Compreensão, como ato consciente, é
independente do sentir emocional e é independente do
saber intelectual.
Para o vedanta a Consciência é uma condição que
prevalece e é Aquilo no qual se estruturam como ondas
sobre o mar, os pensamentos e as emoções. Assim
então, tanto o sentir como o pensar desembocam
sempre na Consciência. Igualmente a todo rio que
desemboca no mar, todo ato (sentido ou pensado)
desemboca invariavelmente na Consciência.
Desta maneira, existe uma Compreensão mística
que é única: contém tudo e carece de nada. É uma
Compreensão que é plena, sem dúvida alguma e que é
proveniente da integração com Aquilo que se Ama.
Então o místico sabe “sem saber por que sabe”,
compreende “sem saber por que compreende”, mas
tampouco necessita apresentá-lo porque simplesmente
Ama, simplesmente está cheio do Amado em Si Mesmo.
A experiência mística é inenarrável. Quando o ser
humano consegue entregar-se ao profundo do
sentimento amoroso, da Compreensão amorosa, quando
se despojou dos véus do ego, livre de absolutamente de
tudo, quando se perde todo o desejo de realizar qualquer
ato volitivo que o impeça de dar-se ao Amado...
…quando toda luta cessa,
Neste instante de
Silêncio, Tudo se ganha...

E aparece o que se chama de: a “Visão e Deus”.
Uma visão que é indescritível, já que Nela as múltiplas
facetas da existência se tornam patentes de forma
simultânea.
Então o conhecedor, o adorador, vê a Deus. O vê
fluir nas inumeráveis e infinitas partes que O constituem
e se entrega a Ele, fundindo-se com Aquilo. E pleno
Daquilo advém o êxtase, uma intensidade que
transcende o corpo, que não se contém nem no coração
e nem na cabeça. E brotam as lágrimas. O corpo entra
em tremor, a respiração se entrecorta e às vezes se
pronunciam palavras sem sentido, às vezes
simplesmente há a ânsia em desespero pela
proximidade daquilo que se Ama... Essa é a experiência
mística, a profunda experiência da Divindade, de
entregar-Se totalmente e sem sentido de egoísmo.
O ser humano considera estranha esta vivência,
devido que, quando atua ou quando pensa, sempre se
apropria de algo ara si. No mais profundo de nós
mesmos sempre protegemos o passado ou o futuro,
vivemos guardando alguma coisa temporal, se caso
venham ocorrer alterações naquilo que temos
preferências. Vivemos e guardamos sentimentos para
outra ocasião, para outro lugar, para outra pessoa.
Estamos à espera de encontrar um momento propício
para oferecer tudo e, no entanto, sempre estamos
devendo a entrega de tudo. Buscamos uma companheira
para “dar-nos” e no final descobrimos que são mais
problemas que verdades que ali encontramos. Com o

tempo, a mão suave daquela companheira não nos leva
a nenhum local, já não mais aquece o nosso corpo, já
não nos faz sentir aquilo que antes existia, e o motivo é
que o ser humano sempre guarda algo de si para si
mesmo, sempre está disponível a fugir da entrega total.
Toda pessoa, em algum momento e de alguma
forma, desejou “dar-se”, mas quando chegou o momento
e a possibilidade de fazê-lo, duvidou. Se não tivesse
duvidado, não estaríamos aqui hoje, constrangidos por
um fogo não compartilhado que nos consome.
Se em qualquer insignificante ato da vida o ser
humano se desse a oportunidade de entregar-se, de darse por inteiro, de extasiar-se na experiência do Divino,
de perder a razão na loucura do Amor místico..., se em
algum destes momentos cotidianos com a companheira,
com o mundo, com um filho, com a própria vida, com
qualquer circunstância que acontece se permitisse esta
experiência da Entrega Total, entenderia o mundo do
místico, se encontraria em êxtases na intensidade de um
instante que resplandece no infinito. E veria os olhos de
Deus, a boca de Deus. Veria que o seu rosto é o mundo
inteiro e que os seus olhos são o universo que o contém.
E mais além, com a infinita surpresa do evidente, de que
todas as coisas fluem no universo de maneira simultânea
no espaço e no tempo.
No entanto, isto não se consegue habitualmente. O
mundo místico está distante do ser humano porque este
é profundamente egoísta: sempre espera “obter” algo
para si. Não se atreve em entregar-se, mas espera

eternamente o momento adequado para que o outro faça
para ele. Somos expertos em esperar um momento
propício que jamais chega. E passados os anos, com o
tempo transcorrido, abstraídos na solidão de milhares de
desordenados pensamentos, e chega a velhice, onde a
aposentadoria sonhada finalmente se converte em um
suplício de solidão.
Caso, em algum momento fosse possível entregar
tudo o que se é, se viveria no universo do místico, o
conceito do que é o amor não-egoísta. Quando esta
condição não-egoísta chamada de Prema ou Amor
Supremo de dá, o conhecimento se manifesta na forma
de Compreensão profundamente amorosa, no ato
místico da Visão de Deus.
Todo ser humano tem a capacidade de ver a Deus
(que não é mais que a capacidade de ver-se em Deus),
mas o que habitualmente ocorre, é que se vive a espera
do “momento adequado” para que isto ocorra;
esperamos o momento para sermos felizes, o instante
adequado para nos entregarmos da maneira apropriada;
queremos viver o amor a nossa maneira, sentir de uma
forma especial e única que é a “nossa”, esperamos que
nos entendam para podermos dar-nos plenamente.
Ninguém se atreve a entregar-se “livre de condições”,
ninguém é capaz de entregar-se a um instante, a um
sentimento, a algo externo ou diferente, e menos ainda a
ideia da Divindade, porque esta é considerada
terrivelmente distante, estranha, um pouco irracional,
desnecessária e um tanto absurda.

Ninguém pode imaginar o quanto nos enche de
Amor à sensação de um instante pleno. Ninguém
imagina quantos instantes posteriores podem gerar a
sensação vivida de apenas um instante pleno. Quando
alguém se submerge em instantes deste tipo, a vida
toma outro rumo. A forma de ver as coisas adquire um
colorido totalmente diferente do comum, da rotina, do
tedioso, do cansaço, do desespero e da ausência de
amor.
O místico é um mestre na arte de dar, na arte de
perder-se, semelhante ao poder de entrega daquele que
se lança ao mar desde um penhasco a cinquenta metros
de altura. Quando nos deparamos com o precipício e
não sabemos se ao chegar à água viveremos ou
morreremos, há um momento de entrega. Esse abismo
de não-saber é semelhante a um momento místico.
Quando alguém enfrenta a companheira e propõe
um diálogo profundo no qual se possa perguntar e
responder livremente, isto se converte em um momento
místico. Às vezes o místico não requer de companhia
humana, lhe basta a companhia do Amado, nota a sua
presença em cada ato, lhe recorda em cada
pensamento, constantemente o divino lhe apoia, lhe
sussurra sua proximidade. E em muitas ocasiões lhe
atribuí um nome e forma, e chama-o de Brahma, Krishna,
Vishnu, Shiva, Cristo, Maria... ou, de qualquer outra
maneira e essa imagem ocupa e preenche toda a sua
mente.

Alguns místicos orientais se apaixonaram da natureza
e de suas diversas expressões: tem amado a uma
montanha e a converteram no eixo central de sua
existência, há outros que se apaixonaram pelo vento,
muitos outros se enamoraram do silêncio... O mundo
místico se mostra habitualmente através de uma
divindade antropomórfica; não obstante, o místico se
expressa de maneira muito mais adequada através das
lágrimas e da poesia.
No mundo místico não há mais razão de ser do que
o Amor. O Amor é a via para compreender que as
diversas partes que formam o Divino interatuam todas
em uníssono e de forma simultânea. Assim, o sentimento
místico é capaz de preencher a tudo. É um Amor
independente da “forma”. É como o amor de uma mãe
para com seu filho deficiente, semelhante ao amor dos
santos cristãos aos leprosos que cuidavam e beijavam.
O sentimento transcende qualquer circunstância, porque
o Amor vai muito além da forma ou da aparência. A
forma não é mais que uma via que recria a possibilidade
de estar próximo ao Amado.
Apenas aquele que pode entregar-se alcança o
Amor, o sentimento de reencontro e de descanso que
outorga não ser proprietário de nada. Quando o ser
humano se esvazia de sentimento diante de um instante,
diante de uma imagem, diante do Saber, quando se
esvazia diante de um por do sol, ou diante da fragrância
de uma flor quando esta floresce, apenas quando
consegue lançar-se neste instante e torná-lo único,

quando este instante presencial se faz eterno, então se
converte em um momento místico. E se os instantes se
encadeiam um atrás do outro, então se convertem em
uma vida mística, e quando o desespero leva a não se
poder viver mais que desta maneira, então se é possível
ver olhos do Amado.
Desde ai, não se vê flores, se vê a expressão dos
“Olhos da Divindade” na forma de cores; não se vê o
mar, se vê “a Saliva da Divindade”; não se sente o vento,
mas sim, o “Hálito Daquele que Ama”. Tudo se converte
em expressão do Amado, semelhante ao estado de se
estar apaixonado, que é capaz de relacionar todo evento
com o nexo entre o aquele que ama e a pessoa amada.
Faz algum tempo, eu falava com um teólogo que me
perguntava
sobre
a
mística.
Expliquei-lhe
superficialmente todo o exposto aqui, no entanto, ele se
mostrava surpreso de que a mística não transmitia uma
fração de compreensão pessoal ou racional. Havia lido
muitos livros sobre o sentimento místico, em especial
sobre os grandes místicos do Ocidente, basicamente os
cristãos. Segundo ele, as palavras daquelas pessoas
transmitiam certa incoerência ou atitude paradoxal, já
que o mundo superior lhe parecia o único existente,
fazendo com que o mundo humano desaparecesse
momentaneamente, como falta de interesse. Então lhe
perguntei se havia tido alguma vez um rapto místico;
contestou que não. Por acaso, alguma vez havia se
apaixonado? Respondeu que não. Alguma vez,
compreendeu a essência de sua natureza e a razão de

sua existência? Disse que não. No final, perguntei-lhe,
se alguma vez havia convertido um instante em único e
infinito, em um momento eterno que se convertera no
centro e eixo de sua vida. Com um olhar estranho, não
soube o que contestar; seguramente não sabia
exatamente o que lhe era perguntado.
O mundo está cheio de pessoas que falam do
místico, do que os outros sabem que também opinam. O
mundo está afogado em pensamentos e sentimentos
sobre as circunstâncias da própria vida, isto evita olhar
para o céu e fica cego a radiância do infinito.
Queiram ou não, todo humano se aferra a algo. E
quando se vive desta maneira, poucos podem esvaziarse completamente. Poucos podem esvaziar totalmente
os pulmões ao respirar e deixá-los sem ar para sentir a
imperiosa necessidade de oxigênio e perceber como a
seguinte inalação preenche a tudo novamente de vida.
Se
alguma
vez
você
experimentou
a
impossibilidade de respirar, se você em algum momento
mergulhou em uma piscina e foi mais profundo do que
supunha e lhe custou chegar a superfície para tomar ar,
saberá que nestes momentos não há tempo de pensar
no futuro. É possível pensar sobre os medos, no
passado? Ou apenas existe o ar, a ânsia de ar? Não se
converte cada instante no eterno até poder tomar uma
quantidade daquilo que o faz reviver? Não se converte
este instante no único e fundamental?
Assim é o sentimento místico: igual a este instante.
Tudo mais deixa de importar, apenas a visão do Amado.

Quando Deus já foi visto, quando já se vislumbra a Sua
Face ou o Seu fulgor em todas as coisas, então a vida é
como nadar nas profundidades do mar e não encontrar o
instante de tomar ar para sobreviver; assim o místico
apenas vive para servir ao Amado.
Quando chega o amor ao divino e o sentimento é
realmente profundo, acolhedor e quase sobre humano,
não se pensa mais que nele, não há nada que preencha
mais; a vida mística não tem razão de ser sem a
proximidade do Amado. O sentimento místico é contínuo
e se dá não apenas com o objeto de nosso amor, mas
sim, com todos os seres, inclusive com o ar, com a água,
com o comer, se derrama em tudo que existe. É um
sentir contínuo e constante que preenche plenamente. E
quanto mais preenche mais presente se faz. E quanto
mais obsessivo for, mais intenso é. E quanto mais
intenso, mais libertador se torna.
E no final não fica nada. Não se é proprietário de
nada, nem sequer de si mesmo, porque o que <<se
era>> foi também entregue. E o corpo já não incomoda,
porque não se tem consciência dele. Situação
semelhante ocorre com a projeção para o futuro e para o
passado: tudo isto se desvanece porque o fulgor, um
simples instante na presença do Divino tudo ocupa e a
tudo assiste.
Amar é como morrer. Morrem mundos que pareciam
importantes e que agora se tornam irrelevantes. É como
beber de um Divino Cálice que a tudo sacia; é um sentir
profundo, um êxtase, um empoderamento. É algo que

não pode ser transmitido; unicamente a poesia chega a
descrevê-lo de maneira muito ínfima.
O sentimento do místico, como expliquei ao
catedrático de teologia, sim implica em uma
Compreensão. Não é o empoderamento de uma
emoção, porque na emoção prevalece certa condição
volitiva, no Amor místico não.
Na maestria do Amor ocorrem condições que na
aparência parecem ser uma “debilidade”, mas que
adquire um valor e uma condição que são únicas. Assim,
uma das expressões mais profundas do misticismo é o
pranto, a simplicidade de verter lágrimas diante da
proximidade do Amado. A visão de Deus transborda
tanto a quem O ama que não encontra um lugar no
corpo nem na mente. E o desespero de sustentar algo
que queima se libera na forma de lágrimas. As lágrimas
acalmam. Inclusive o grito é próprio do místico. O corpo
treme, os olhos choram, mas, enquanto isto ocorre, a
mente se libera. E então se fala com Deus, se lhe clama,
o vê como a um Amigo, como Pai, como Amado.
Como entender um instante tão imenso onde se é
Tudo? Como entender um instante tão explosivo no qual
se vê a Deus em mim e eu Naquilo que Amo? Como é
possível estar apaixonado de todas e cada uma das
coisas que existem, de todos e cada um dos
pensamentos? Como é possível estar apaixonado de
todas e cada uma das coisas que se sente em qualquer
momento... e não chorar? É impossível!

Alguns místicos cristãos, e também outros orientais,
não tiveram mais opção do que escrever. E através da
poesia, dos contos e por narrar as suas vidas, propagam
aquele sentimento que não podia ser explicado de outra
forma. O sentimento místico é estranho porque é
inteligível, e por isto preenche e por isto mesmo libera.
Não tem razão de ser. Como entender a loucura da
Entrega? Quem pode entender a loucura do Amor.
A mística é uma forma de vida, uma forma especial
e única de ver as coisas. Os astrofísicos, por exemplo,
buscam em suas equações a raiz das coisas, o porquê
da existência. Geram as teorias da termodinâmica e
algumas das leis fundamentais da natureza, e sem saber
o porquê, são aprisionados pelo número. E o número se
revela de forma simétrica e bela. Para eles, é a
expressão lógica das variáveis através das quais podem
definir as coisas. Y isto se converte no eixo central de
suas vidas.
O que ocorre é que, quando deixam de ser
astrofísicos, eles não transferem essa condição para as
suas casas, onde a cor cinza do cotidiano os invade. Por
isto o trabalho os preenche. Entregar-se a beleza, e a
equanimidade das equações não perdura, é sempre
momentâneo. Às vezes é apenas um rapto de
genialidade que permite ver o universo de uma maneira
que ninguém mais que eles podem entender.

A Entrega
O salto à mística é um salto à entrega, é um
encontrar-se, esvaziar-se, despreocupar-se, é a
liberdade de não ter que guardar nada. O salto à mística
se parece como a um sentimento, mas não é.
A expressão suprema da vida mística é a entrega, e
é o mais difícil para todos. O ser humano é habilidoso
em esperar que alguém lhe entregue; anseia que lhe
entregue o amor, o prêmio da loto, o saber, a paixão,
etc.. Mas não faz nada para atraí-lo, para dar a si
mesmo. Somos hábeis em esperar e enquanto
esperamos, culpamos, criticamos, julgamos... nos resulta
muito fácil ver o mal nos demais.
Entregar-se é difícil. Atrever-se a ser e a entregar-se
é uma tarefa quase impossível. Tão difícil como
encontrar-se em silêncio ou no amor que se quer dar ao
Amado.
E, no entanto, a vida nos mostra a cada instante que
esse é o caminho. E, o que é a primavera? É a natureza
entregando-se ao florido, ao amor, ao verdejante, a força
da existência, ao ímpeto da vida. Mas não o vemos.
Porque não sabemos olhar com os olhos do místico.
O místico não é um louco, enquanto possa ainda
parecer assim ser. O místico fala de coisas estranhas
que, às vezes, alguns intuem. Outras vezes, suas
palavras simplesmente são escutadas e descartadas.
Para o místico tudo isto não lhe afeta. Não lhe importam
as opiniões, porque todos os que escutam um dia

morrerão e ainda neste instante, sob a diferença dos
demais, o místico amará a morte, porque não é mais que
outra das formas da Divindade. Quando chegar o
momento do transe, o olhará nos olhos sem medo, lhe
sorrirá, lhe dará a mão e viajará com ela em silêncio.
Os demais não poderão fazê-lo porque não tem a
capacidade de entregarem-se. Os demais morrerão com
medo, com sofrimento, aguardando a irracionalidade de
um instante, de uma circunstância que desconhecem e
temem. Que importa ao místico viver ou morrer! O único
que lhe importa é Amar.
Quando eu era criança, algumas experiências
místicas começaram a se apresentar, e eu não sabia
como escondê-las, porque eram difíceis de explicar a um
terceiro. A única pessoa que as intuía era a minha mãe.
Ela me perguntava do porque eu chorava, e não tinha
outra opção que dizer-lhe que estava triste. Olhava-me
nos olhos e me dizia que aqueles não eram olhos de
tristeza. Então eu demostrava um leve sorriso e me
escapava para brincar, para que não seguisse
perguntando.
Na minha juventude foi mais complicado. É a etapa
na qual impera a ignorância, a doce, espantosa e brutal
ignorância da juventude. Foram momentos nos quais
aqueles sentimentos eram insondáveis. Eu não via como
sair dessa maneira de viver as coisas. Tratava de ocultar
tudo aquilo, e as vezes o licor e outras vezes a loucura
da paixão ajudavam anestesiando o fulgor do Divino.

Mas, finalmente, o inevitável acontece. É inevitável
porque quem Ama não tem outra forma de viver que
essa. Finalmente surge o pranto, o estalido da
Compreensão, estar face a face com a essência da
Divindade. E então, finalmente se vê a Deus, se revela a
face do Amado.
É possível ver os olhos de Deus, o corpo de Deus, e
Nele cabem todos os universos, não somente os que
conhecemos, mas sim, os que estão além deste. Vê-se o
fluir da intensa corrente da vida, da beleza, da força que
há em todas as coisas; percebe-se em um instante a
potência latente na natureza, os elementos que as
constituem, se percebe o crepitar da matéria e a força da
energia, se percebe a irresistível proximidade de todas
as coisas mesmo estando a milhões de anos luz de
distância.
Percebe-se o tempo aprisionando entre as suas
redes o passado, o presente e o futuro, e tudo acontece
em uníssono, no mesmo momento. E o místico não
entende, apenas se entrega, não tem outra opção que
fazê-lo, e quando se regressa deste mundo, desta
estranha visão, o corpo está débil, tem passado horas,
as vezes inclusive dias , não se pode falar, a face está
banhada em lágrimas, se encontra profundamente
mareado.
Regressa-se a um universo que havia desaparecido
momentaneamente e não se entende de onde voltou;
não se sabe o que passou com Aquilo que vivenciou e o

universo começa a retroceder novamente em milhares
de infinitas partes diferentes umas das outras.
Os objetos vão aparecendo distintos uns dos outros.
Não deixaram de ser o que eram diante dos olhos do
Amado, mas começa agora a surgir em um local
concreto: aparece claramente a cor verde diferente do
vermelho, o azul do amarelo, as formas alargadas das
redondas, e o rapto místico terminou.
Não se encontram palavras para descrever Aquela
visão. Não sabemos se foi um sonho ou um pesadelo, se
foi um instante de desespero ou de êxtases,
simplesmente não há resposta na mente. Observa-se o
mundo e notamos que é ele próprio que existia há um
instante, mas agora as “partes” estabelecem a sua
presença na maior parte das vezes, separadas, cada
uma por frações de espaço e em frações de tempo.

A Súplica
Então nos perguntamos: Por que voltei? Por que me
revelou outra vez esta divina experiência? Por que
regressei? Por que voltei a esta realidade tão pobre? Por
que Senhor me abandona neste mundo fracionado?
Então, se inicia a súplica.
A súplica é a expressão da proximidade e amizade
com a Divindade. E se suplica a Deus para que se dê
outra vez o que foi vivenciado, porque a vida não tem
mais sentido que Esse. Porque o único que tem sentido
é ver que Tudo está em tudo. Mas, às vezes o suplício
não é atendido e passam meses ou anos nos quais,
silenciosamente, se pede a Aquilo que nos transporte
novamente a estes mundos. Até que finalmente, o
Amado escuta as cansadas palavras de um amante
desesperado por sua proximidade. Então, por fim, o
coração descansa. Descansa nos braços daquilo que
acolhe todas as coisas e que murmuram com ternura na
eternidade; são os braços Daquilo que se Ama.
A experiência mística é estranha. É profundamente
contundente.
É
altamente
consciente.
É
extremadamente inteligente, e ao mesmo tempo,
profundamente inteligível.
Que ninguém se preocupe por não haver entendido
todas as minhas palavras, basta com que tenham
escutado com o coração aberto.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
- Assistente: Há algum mestre, ou método que nos
aproxime ao mundo do misticismo, ou ao rapto místico?
- Sesha: Da mesma forma que, por exemplo, um
naturista se sente mais cômodo e relaxado próximo ao
mar e dos animais que estuda, ou, que um alpinista se
sente mais feliz entre as montanhas nevadas que em
uma cidade superpovoada, da mesma forma, há uma
espécie de “tipologia” nos devotos que lhes leva a
escolher a via para a entrega mística. Há aqueles, por
exemplo, que encontram a uma pessoa que tenha tido a
visão de Deus, o que no Oriente é chamado de “guru”.
Um guru é uma pessoa versada nos livros sagrados e
que teve a visão de Deus. Essa pessoa entra em uma
espécie de sintonia com o aluno, semelhante ao que
ocorre com o alpinista com o cume de uma montanha ou
com o biólogo com as baleias. E, de forma natural, criase um nexo de confiança, de interação e de entrega.
Isto acontece de maneira espontânea, não se decide
a quem escolher, o coração é quem determina não a
mente. E quando o coração define, então, a necessidade
mútua liga o mestre e o discípulo. Este nexo leva a uma
entrega sem fim, que pode ser tanto a um guru como a
natureza, ou, a uma montanha, ao vento ou ainda, a
própria Consciência.

Mas cada um, devido a sua própria natureza,
geralmente possui um meio de entrega mais adequado
que lhe permite soltar-se “de si mesmo”, de sua vontade
e por assim dizer, deslizar-se e diluir-se Naquilo em que
Se pode confiar.
- Assistente: É possível chegarmos a um rapto místico
dentro de uma organização, de uma seita ou algo
parecido? Se a visão do Amado pode ser através de
“qualquer coisa”, talvez se corra o perigo de eleger algo
que no final não conduza a nada. E outra dúvida, é se
existe algo “artificial”, drogas ou psicotrópicos, que
favoreça estes estados de consciência.
- Sesha: Em essência, o rapto místico é uma entrega
associada à ausência de vontade. Em algumas ocasiões,
as drogas ou o álcool tem a capacidade de relaxar o ato
volitivo, o sentido de “eu”. O problema é que, tanto um
como o outro geram uma momentânea ausência egoica
que depois é substituída por uma ressaca ou por
problemas do sistema nervoso, e no final, não levam a
nada mais.
As drogas podem servir para mostrar um possível
caminho que, indesculpavelmente, deve ser feito de
forma consciente. O rapto místico é a exacerbação de
uma condição inata que já se possui: a condição de
Amar. E sim, se é possível vislumbrar, superficialmente,
através de uma droga ou do álcool. Para algumas
pessoas o álcool lhes provoca uma lasciva embriagues,

a outros gera conflitos e a outras ainda, causa sono, mas
qualquer droga fomenta sempre uma condição que já é
própria de quem a vive.
Do que não se tem duvidas, é de que, se o sentimento
profundo do rapto místico começa a se manifestar em
seu mundo, não necessitará de nada mais que do
instante oportuno para entregar-se. Nada mais.
Sobre se pode ocorrer especificamente através de
uma organização, não é uma condição relevante posto
que é possível de ser realizado na própria solidão. Há
pessoas que vivem raptos místicos sem saber, e não
pertencem a nenhuma organização. O ser humano
pertence já a tantas coisas... O ideal seria deixar de
pertencer a todas elas. Isto facilitaria as coisas.
- Assistente: Então, tudo se baseia na entrega.
- Sesha: Na entrega do “eu” mediante a experiência
integradora do amor.
- Assistente: Na entrega do “eu”. Mas, não é certo que
no final não é a Graça a que permite que suceda ou
não?
- Sesha: Sim. Aquele que ama espera sempre a decisão
do amado para a sua aceitação. Quando realmente te
entrega e nada depende de ti.

- Assistente: O relevante não é “tu”, É certo que tem
que estar aberto a que sucedam, mas, quando se dá,
realmente “tu” não intervém em nada. Então, não apenas
é uma entrega. É como se eu me sentasse diante de
uma porta fechada com uma tranca e quisesse passar
para o outro lado. Por muito que me entregue, a porta
tem que ser aberta pelo outro lado, não?
- Sesha: Isso mesmo. No Ocidente há um termo muito
belo que denominamos como “a Graça”. Ou seja, que
sem o favor da Divindade não se produz a Visão.
Também no Oriente existem certos autores que falam da
Graça, ou, do favor da Divindade para escolher a quem
Se mostra ou o momento adequado para fazê-lo. Esse é
um termo muito belo… que justifica muitas vezes não
alcançá-lo. A Graça se parece ao sonho: não depende
de mim, chega sem que se deseje.
Outros autores falam do inevitável da experiência
mística, mas não reconhecem a necessidade da Graça.
Introduzem um novo elemento: a experiência mística
como ato livre, não dependente da Divindade a quem se
Ama. Isto permitiria a qualquer pessoa a viver o Rapto,
porque quem possui as condições para fazê-lo e
encontra o momento oportuno, não necessita nada mais
do que seu próprio coração e de sua própria liberdade
para alcançar a experiência.
A partir de minha perspectiva, posso dizer que quando
não há quem pergunta como chegar ali, é mais fácil de
chegar. A pergunta somente tem sentido em um mundo

dos não-místicos e de quem não tenha tido a Visão de
Deus, nem o Rapto Divino; no mundo místico as
perguntas não tem sentido algum.

OS HÁBITOS
MENTAIS*

-------------------------* Transcrição realizada por Maia del Rio das conferencias on-line compartilhadas
por sesha nos dias 5 e 18 de outubro de 2011.

Os Hábitos Mentais
Introdução
A análise cosmológica da filosofia vedanta estabelece
que em todo plano de manifestação, seja ele material ou
ideal, subjazem três tendências primárias de matéria
arquetípicas ou potenciais, chamadas gunas, que por
mescla sucessiva manifestam e formam todo o existente.
É semelhante ao modo no qual as três cores
primárias, que por combinação entre si, são capazes de
recriar infinitos tons. As três qualidades básicas que em
seu estado original manifestam-se como potencialidade de
matéria são: rajas, ou tendência a atividade (vibração,
movimento, energia, etc.. ); tamas, tendência a inércia, a
cristalização (manifestação, inflexibilidade, densidade,
etc... ) e satva, tendência ao equilíbrio (vida, existência,
beleza, etc... )2
Esta tríplice substância, que funciona como
denominador comum básico no universo, tem criado no
Oriente o desenvolvimento de diversos modelos
intelectivos: medicina, música, psicologia, filosofia...,
configurando um orbe de correlatos inter-relacionados
pela teoria holística das gunas.

Para aprofundamento da teoria das gunas remitimos o leitor para o libro Vedanta
Advaita, obra escrita por Sesha (www.vedantaadvaita.com).
2

Assim, os orientais diferentes dos ocidentais que
compartimentam as diversas áreas do saber em ilhas,
foram capazes de estabelecer relações entre os diversos
modelos, como para um bom funcionamento de um
relógio de corda, cada engrenagem, seja ela grande ou
pequena, estará relacionada com as restantes.

A natureza da mente
Já há milênios que se estabeleceu no Oriente um
modelo operativo da mente, antakarana, estruturado em
quatro funções complementárias que, integradas,
determinam todos os seus diversos processos. As quatro
funções principais da mente3, antakarana, são:
Chitta: capacidade de fixar a informação. Impede
que a experiência realizada seja esquecida pela mente.
Aplica-se a memória e manifesta a existência da “massa
mental” de informação que adquirimos a nível consciente
ou inconsciente.
Manas: capacidade de processar a informação
armazenada. Geralmente se expressa como raciocínio,
lógica, dialética, dúvida e outras variadas formas mais.

3

A análise da mente e seu desenvolvimento em profundidade se dão em varias obras
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Ahamkara: capacidade de fracionamento da
memória. Graças a isto sempre experimentamos frações
de informação como pensamentos sequenciais e nos
reconhecemos como frações momentâneas de
individualidade mediante a aparição da fração
denominada de “eu”.
Budhi: capacidade intelectiva que permite conhecer.
A mente, graças a esta função, determina os prós e os
contras da atividade racional induzindo compreensão e
saber.
Com relação ao comentado anteriormente em
referência ao triplo cânon universal conhecido como
“teoria das gunas”, o modelo do vedanta estabelece que
as funções básicas que funcionam na mente não são
separadas desta abordagem holística. Assim, chitta, a
faculdade mental de fixar a informação, é na maior parte
uma expressão da guna tamas. Manas, que permite o
manejo comparativo desta informação em vertiginosos
processos racionais sequenciais expressaria a tendência
em sua maioria de rajas. Ahamkara, a condição indutora
tanto do sentido individual ou ego, como do
fracionamento da memória para criar pacotes mentais, é
uma nova variante da guna tamas e da guna rajas. E
finalmente, budhi, a capacidade onde radica a
consciência individual, seria uma expressão da
tendência satva na mente.

Desenvolvendo o tema podemos nos aprofundar
dizendo que chitta, a memória, segundo se manifeste por
um aspecto tamas-tamas, pode apresentar-se como
memória instintiva; caso seja por tamas-rajas, pode
apresentar-se como memória sensória; e aplicando-se
como tamas-satva, se expressa como aplicada a memória
eficiente.
É por isto por que, segundo a graduação de
qualquer das três gunas, se é possível descrever os mais
variados aspectos da mente. E pode, além, relacionar
uma atividade mental como sendo uma continuação de
guna semelhante nos reinos mineral, animal ou vegetal.
Assim, fica então estabelecida uma ponte entre a
medicina e a psicologia, entre a filosofia e a botânica…,
e definitivamente, entre todas as disciplinas artísticas,
humanistas ou científicas. O aspecto holístico que produz
a presença das gunas em todo constitutivo ideal ou
material, cria uma inestimável ponte de simetrias entre
todas as coisas existentes.
Então, definindo o ato que coloquialmente
denominamos de “pensar”, notamos que é uma mescla
de informação fixada pela atividade chitta acompanhada
pela capacidade de processamento e comparação que
infunde manas, e tudo isto em pacotes inter-relacionados
e fracionados graças a função ahamkara, que finalmente
se fazem conscientes devido a expressão da atividade
budhi da mente.
A capacidade de fixar a informação, chitta, por parte
da mente, é virtualmente ilimitada, o que faz com que o

acúmulo de memória deva configurar-se em dois
aspectos: consciente e inconsciente. Teoricamente, é
possível se pensar em qualquer coisa, no entanto, o
esforço de apresentar repetitivamente um tipo especial de
pensamento faz com que algumas frações de memória
se distingam sobres as restantes, de maneira que é fácil
constatar que a mente chega a processar semelhantes
tipos de informações, fazendo com que estes cobrem
relevância. Temos aqui a chave que possibilita a geração
dos hábitos mentais em suas diversas gamas de
intensidade, que posteriormente estudaremos: a
consolidação de um tipo específico de informação gera
uma continuidade, uma preponderância dele sobre os
restantes.

Os hábitos mentais
Através de nossa vida temos lido dezenas, centenas
de livros, assistido a inumeráveis filmes e escutado a
inúmeras canções, mas não podemos reter a tudo. Ao
cabo de alguns anos, relemos um determinado livro e
este nos mostra como sendo uma novidade. No entanto,
existem lembranças, emoções, sentimentos, fantasias,
desejos, julgamentos, e definitivamente, um carrossel de
recordações mentais que de forma espontânea se fazem
presentes cotidianamente. Assim, observamos que
estamos condicionados por uma espécie de exigência
que nos situa em certos tipos de memória, em
lembranças especificas. Prevalece na mente a evocação
de certas lembranças que implicam na recorrência de

determinadas tendências mentais. A consolidação de
frações especificas de memória, gera o que chamamos
de “hábitos mentais”, e estes hábitos podem associar-se
a atividades psicológicas ou físicas, segundo seja o tipo
de recorrência que se estabeleça.
De forma semelhante a como um indivíduo
desenvolve hábitos de alimentação pela repetição da
ingestão de certos alimentos, assim também desenvolve
os hábitos energéticos, físicos e mentais que constituem
precisamente a sua capacidade de resposta mais
comum diante da vida. Ou seja, tanto a nível individual,
como coletivo, nos expressamos através de certas
tendências baseados em nossos recorrentes hábitos. Os
reforços que por vidas inteiras temos criado formam
tendências que nos levam a uma resposta específica a
respeito do mundo e sobre nós mesmos. Ainda mais,
cabe afirmar que toda a individualidade, esta seja
pessoal, familiar, genética, social ou tradicional-cultural
está estruturada como tal precisamente por acumulação
de frequentes respostas cíclicas ou hábitos.
Retomando o exemplo da alimentação, diremos que,
deste ponto de vista da “habitualidade”, a mente se
parece ao corpo. Se acostumarmos a este com certo
alimento, surge a tendência com a repetição de sua
ingestão. Se acostumarmos à mente a um tipo de
reação, nos faremos dependentes do reforço que se
experimenta
pelos
pensamentos
recorrentes,
semelhante ao que ocorre nos casos particulares de
dependentes de drogas ou do alcoolismo: o que agora
chamamos “pensamentos”, “emoções” ou “paixões” são
hábitos, isto é, são tipos de respostas que temos como

indivíduos diante da soma de estímulos com os quais
nos deparamos diariamente. São formas de respostas
que se configuram com base no reforço e na repetição
quando reagimos diante vários aspectos da vida. Os
hábitos estruturam a mente e definem o tipo de
organização cultural na qual nos desenvolvemos.
A estruturação dos hábitos ocorre igualmente nos
animais. No entanto, devido a que os constituintes de
sua mente variam na qualidade das gunas que a formam,
os animais reagem com um raciocínio mais precário e
com uma memória mais instintiva. Neste caso os
instintos não são outra coisa mais que hábitos
preeminentes e básicos coletivos ou de raça, graças aos
quais reagem como parte de um grupo ao qual
pertencem. Assim, então, no princípio é praticamente
impossível viver sem as respostas habituais. O próprio
fato de que o “eu” exista, implica para a sua
sobrevivência, a presença de hábitos como mecanismo
de resposta diante do meio e diante de si mesmo.
Graças ao fato de construir as respostas previamente
estabelecidas, podemos sobreviver, por isto, os hábitos
são uma expressão necessária para a subsistência da
individualidade. O grande inconveniente de todo hábito é
que, no final, a sua autoafirmação implica na cessação
de toda resposta diferente a qual ele requer. Concluindo:
os hábitos não apenas induzem a subsistência da
individualidade, mas também, por sua autoafirmação,
impedem que qualquer outra forma de vida acabe
convivendo em sua companhia; de fato, os hábitos
devoram aos pensamentos restantes. O hábito é,
definitivamente, a causa de todo sofrimento humano.

Classificação dos hábitos
Os hábitos, como mostraremos adiante, podem ser
definidos em função de seu progressivo grau de
permanência.
Vritti
A mais simples e elemental forma de resposta
mental diante de um evento qualquer se chama vritti.
Constitui uma resposta mental completamente solitária
diante de um determinado resultado. Um vritti é o que
chamaríamos de “um pensamento”; é algo semelhante
ao surgimento de uma única onda em um lago tranquilo.
É um momento da mente, uma resposta mental
específica que pode expressar-se na forma de
pensamento, emoção, sentimento ou paixão. Forma uma
resposta natural e imediata diante de uma circunstância
conhecida ou desconhecida. Um vritti, em si mesmo,
não é um hábito, mas, conforme apontado
anteriormente, pode derivar em hábito por via de reforço
ou por repetição.
Sankalpa
Continuando, temos uma forma mais estruturada de
resposta mental ao qual chamaremos de “Sankalpa”.
Suponhamos que gostamos de escalar. Fixamo-nos em

uma montanha e depois de escalá-la varias vezes,
sabemos onde colocar as mãos, os pés, e
definitivamente, como responder de maneira organizada.
Chega o momento onde se configura uma forma mais
articulada e eficiente na hora de responder diante de um
evento, neste caso escalar a montanha. Sankalpa nasce
na medida em que apresentamos uma estrutura mental
que supõe um processo mais completo, e se assimilaria
ao que comumente se entende como “raciocinar”,
enquanto que um vritti é simplesmente uma reação
espontânea, um simples pensamento. No exemplo que
estamos usando, sankalpa se assemelharia a organizar a
trajetória por lá qual temos que ir, passo a passo, até
alcançar o cume.
Vasana
Continuando com o exemplo da montanha, há um
terceiro nível de resposta mental que surge como reação
a uma atividade qualquer; chamaremos de "vasana“. Este
seria o tipo de resposta que se dá quando já
conhecemos tanto a montanha, que a ascensão se dá de
modo “automático”; com apenas um vislumbre somos
capazes de escalar sem pensar absolutamente em nada.
Em outro exemplo que se torna inclusive mais próximo,
se assemelharia a destreza com a qual se desenvolve
um motorista veterano: ele não necessita pensar nos
pedais de comando, no cambio de marchas, ou no
volante para dirigir nas curvas, subidas, descidas, ou em
qualquer outra circunstância que deva enfrentar em sua
condução. No exemplo, e para esclarecer, diríamos que

pensar sobre algum aspecto do dirigir é sankalpa, e que a
resposta espontânea de frear diante de um imprevisto
seria um vritti.
Samskara
Como quarto e ultimo nível de resposta mental,
temos o samskara. E voltando ao exemplo da montanha,
samskara é uma tendência tão forte, uma forma de
resposta intensa, tão enraizada que uma pessoa pode,
inclusive após um ciclo de encarnar e desencarnar,
aproximar-se de uma montanha e sentir que algo o leva
a escalá-la. Samskara implica em certa destreza, um dom
natural que se expressa na hora de responder a um
evento particular. Sem saber como, o escalar atrai ao
indivíduo, o aprisiona. De forma natural e com muito
pouca aprendizagem, é capaz de adquirir a suprema
eficiência no exercício de subir e escalar a qualquer
cume. Em outros casos o samskara se manifesta, por
exemplo, como sendo a presença do dom para converter
a música em algo virtuosíssimo; assim mesmo, um
samskara produz a presença de doenças genéticas
próprias de um sistema ou de um grupo humano. O
termo samskara faz referência a considerações mais
gerais e profundas que merecem um capítulo específico
a ser desenvolvido.

Os samskaras
Retomaremos inicialmente a algo já apresentado
para introduzir-nos ao tema dos samskaras. Temos
afirmado que os hábitos constituem um mecanismo que
até certo ponto é conveniente e necessário para
preservar a sobrevivência da individualidade, esta seja a
nível pessoal, familiar, racial, cultural, etc... Limitandonos ao caso do indivíduo humano, o constante reforço de
algumas específicas tendências ao longo de inúmeras
vidas, derivará na geração de uma série de samskaras
que, em sua esfera de atividade, se situam além da
órbita da vontade. Estes fortes hábitos transcendem a
esfera volitiva, pois já sobrevivem por si mesmos, e são
os que determinam a estrutura básica dos diversos
koshas4 que formam o indivíduo.
Geralmente dizemos que o ser humano é, desde
esta perspectiva, um conjunto de samskaras. São, por
exemplo, e a nível fisiológico, as tendências ou os
samskaras quem condicionaram de maneira precisa e
definida a definição de gênero, fazendo com que a
individualidade se expresse como homem ou mulher,
como a constituição física, determinando o biótipo físico,
a agilidade, e mais um sem fim de modos de expressão
que fazem parte da estrutura corporal. De forma
análoga, esses samskaras formam o corpo energético e
determina a particular maneira de metabolizar os
4
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alimentos, os processos enzimáticos, a capacidade de
absorção das calorias, a função respiratória, ou seja,
todas as funções energéticas associadas ao corpo físico.
E, nesta linha, esses samskaras farão com que a mente
da pessoa se expresse em função de seus
condicionamentos, fazendo com que emerjam no
indivíduo as particulares tendências emocionais,
sensíveis, racionais ou passionais.
Continuando com este ultimo ponto, nos cabe
assinalar que, contra o que possa surgir dada a
complexidade e a diversidade que se apresenta na
mente, o ser humano basicamente não possui muitos
samskaras. Realmente são muito poucos, quatro ou cinco;
o que temos, são múltiplas simetrias destes samskaras, ou
seja,
formas
de
apresentação
aparentemente
divergentes. Assim, uma criança com tendência a
atividade, a expressão, facilmente e de maneira natural
salta e fala sem parar, mas se é fortemente castigado ou
reprimido para que não se expresse desta forma, pode
fazer surgir a uma simetria que implica em passar a
ausência desta expansividade, na forma de timidez,
insegurança ou melancolia. Qualquer dos fatores
nascidos por simetria, como a melancolia, pode por sua
vez, gerar uma nova simetria na forma de retraimento,
violência… a ponto de que o adulto pode inclusive
chegar a assumir como sendo sua própria e natural esta
atitude irracional.
A tendência ao amor, como outro exemplo, pode
estar presente também na simetria de sua negação.
Uma resposta oposta ao amor pode emergir como medo
ao abandono, e desta negação pode nascer

espontaneamente às simetrias de dor, culpa e vazio... É
a partir desta confusão originada por inumeráveis
simetrias nascidas de um mesmo samskara, que o ser
humano é capaz de desenvolver um universo mental
caótico, uma vida carente de realidade e uma expressão
psicológica completamente instável.
Os hábitos, sobre tudo quando alcançam a categoria
de samskaras, ficam fora do âmbito da vontade e,
portanto, da capacidade de controle do indivíduo. Temos
afirmado que os seres humanos são os seus hábitos
mentais, energéticos e físicos mais comuns. Somos o
conjunto de respostas previamente estruturadas diante
do meio e diante de nós mesmo, cujo fim, é dar
sustentabilidade e permitir-nos sobreviver como entes
individuais, familiares, sociais, religiosos...
Ocorre, no entanto, que há hábitos mentais que,
funcionando já como samskaras, condicionam a reação do
ser humano até o ponto de não haver retorno. São os
samskaras, que arraigados, não permitem nem a
transformação e nem a mudança; são hábitos que
consomem nosso meio, são bestas vorazes que se
alimentam como vampiros de qualquer outro
pensamento. Temos aqui o motivo do sofrimento
humano: o indivíduo se vê impotente para livrar-se de
toda a carga de condicionamentos físicos, energéticos e
mentais que o submetem, determinando o que vai ser e
sujeitando-o a reagir de um modo específico sem que
possa evitá-lo. Estes condicionamentos se apresentam,
por exemplo, como o conjunto de tendências
estruturadas no genoma na forma de DNA, que levam a
manifestar reações específicas para certos alimentos, ou

tendências a desenvolver determinados tipos de
doenças: física, energéticas ou psicológicas, etc... Já,
como prisioneiros do passado, não podemos, ainda que
querendo, mudar estes samskaras.
Os samskaras, como tendências hereditárias ou
hábitos firmes, vão se formando ao longo dos anos e por
séculos, chegando a um ponto onde começam a
subsistir por si mesmos, criando inclusive uma resposta
inconsciente situada além da própria vontade humana.
Algumas respostas mentais como “conhecer”, a
“inteligência”, “sentir” e “amar”, citando as mais
genéricas, passam a estar condicionadas por uma série
de hábitos prévios, ao ponto que deixam de serem
respostas espontâneas e naturais. A esta falta de
claridade mental na hora de responder ao meio e diante
de si mesmo, a chamamos de “ausência de liberdade”. O
ser humano não é livre devido a seus samskaras. Está
encarcerado em sua mente porque a sua reação diante
de qualquer evento interno ou externo não é livre de
história. Nunca é natural ou espontânea uma resposta
imposta previamente por uma atividade condicionada,
seja esta participante do corpo, do prana ou da mente.
Somos escravos de nossos próprios hábitos, prisioneiros
de nossas reações não espontâneas; inclusive quando
dizemos “te amo” ou afirmamos que “entendo” ou ”gosto
deste hobby” ou “gosto deste tipo de alimento” ou
“aprecio este tipo de roupa”, são nossas próprias
tendências que surgem uma após outra, cada vez
circunscrevendo nossa resposta a uma condição
previamente determinada.

Assim, concluiremos que a mente, através dos
hábitos, nos toma a liberdade, nos aprisiona em
pensamentos
que
não
podemos
controlar.
Impossibilitados para sair de um círculo vicioso que se
replica incessantemente, nos vemos submetidos a
nascer e a morrer uma e outra vez. A voraz condição dos
samskaras impulsiona novamente a tomar um corpo e
uma mente; desta maneira condicionada e de forma
reiterada pelas respostas que estão além de nossa
própria capacidade, novamente nos afogamos no
oceano de lodo de nossos próprios hábitos mentais,
cada vez mais reforçados.
De todos os Samskaras, o mais forte é aquele que
imprime a sede de existir como sendo um “eu”. A mente,
devido à sobreposição de suas quatro funções primárias,
viaja em um círculo vicioso, vida após vida, buscando a
liberdade sem perceber que, na medida em que, quanto
mais se pensa, mais se aprisiona em seus próprios
hábitos.
Os hábitos são como fantasmas aos quais
insuflamos vida ao pensarmos uma e outra vez; no
entanto, e isto é o pior, são fantasmas que
permanentemente solicitam ser pensados. Temos
formado samskaras que no final tomam o controle de
nossa mente, levando-nos a perda da liberdade. É
terrível que o ser humano se encontre prisioneiro de
suas emoções, sentimentos e pensamentos, e não
encontre liberdade suficiente para poder responder de
uma maneira coerente diante deles. Os hábitos mentais
formam os nossos mecanismos mais obscuros de

repostas, e submergidos neles, nos custa sair desta
condição.
Existem micro-organismos, bactérias ou vírus, que
se alimentam do organismo superior que os acolhe e
dadas uma série de circunstâncias que facilitam a sua
multiplicação, terminam proliferando até o ponto de
causar a destruição do próprio organismo que lhes dá
vida. Passando a outra ordem, geralmente ocorre que
uma pequena empresa, impulsionada pelo sucesso,
entre em uma dinâmica de crescimento que implique em
mais investimentos na contratação, publicidade e
transporte; para poder introduzir-se em novos mercados.
Caso esta nova política resultar em sucesso, pode
inclusive buscar a sua internacionalização, com a qual, a
sua dinâmica anterior se exceda e chegará a um
momento, que se encontrará a circunstância de que não
poderá deixar de crescer, pois fazê-lo, implicará em
paralisar-se e, em algum tempo adiante, desaparecerá.
Com estas analogias pretendemos ilustrar a dinâmica na
qual frequentemente se encontram os hábitos, e por
onde, as dinâmicas as quais as pessoas se veem
empurradas por estes samskaras: estes podem solicitar
cada vez mais energia, ao ponto de que terminem
consumindo tal quantidade dela que levam o sistema no
qual se geraram a um colapso, seja físico, energético ou
mental. Assim então, parece que nos encontramos sem
saída, pois nos vemos presos em um dilema: os hábitos
mentais me configuram como um indivíduo e me
sustentam para a sobrevivência, mas ao mesmo tempo,
me condicionam e determinam ao ponto de escravizarme, então, o que fazer?

Caminhos para a solução
Inicialmente, nos parece coerente apresentarmos
que, sendo possível detectar os samskaras mais
daninhos, será fundamental buscar a sua aniquilação.
De fato, esta tem sido uma via recorrente especialmente
no Ocidente. É determinado que o problema seja a
excessiva exposição da mente aos estímulos sensoriais
e as tendências negativas que emergem através das
“tentações” que o mundo provê. A partir daí, se é
estipulado uma série de medidas como o retiro, o
isolamento, a mortificação, o celibato... e por fim, toda
uma variada gama de circunstâncias tendenciosas a
promover o distanciamento ou a ausência do que se
entende que possa induzir ao alimento ou a criação dos
hábitos catalogados como perniciosos. A terapia mais
frequente é o uso da moral, esta demoníaca voz que
adverte o mais ou menos maus que somos. Outra
terapia frequente para enfrentar os hábitos é a negação,
ou seja, assumir que as reações não afetam a quem as
realiza. Infelizmente, a experiência demonstra que a
moral ou a negação de um hábito, distante de extingui-lo,
o reforça, o alimenta, e às vezes inclusive, faz com que
este hábito adote simétricas formas desviadas ou
retorcidas, circunstância particularmente evidente em
tudo no que se refere ao impulso sexual.
No Oriente, geralmente, e a partir do Vedanta em
particular, já há muito tempo que se apresenta que o ser
humano não pode, por via volitiva, induzir o
desaparecimento dos hábitos, dos samskaras. A única

opção que temos a partir da perspectiva da vontade, e
diante do problema dos hábitos, é a de buscar
transformá-los. No entanto, um hábito, simplesmente,
não consome ao outro, e no caso de conseguir instaurar
uma nova conduta, o hábito prévio se esconde,
hibernando até encontrar o momento propício para
novamente despertar.
Voltando novamente a abordagem da teoria das
gunas, diremos que esta teoria oferece o fundamento
para uma nova educação. Todo o sistema de
ensinamentos tem que buscar exclusivamente a
transformação dos hábitos rajásicos e tamásicos em
hábitos sátvicos. Antepondo a visão “praticista” ou
“produtivista” da educação que predomina no Ocidente,
se estabeleceram no Oriente diversas práticas ou
disciplinas, sadhanas, que, aproveitando o conhecimento
da constituição da mente, acabam reforçando as práticas
sátvicas com o fim de que o indivíduo alcance maiores
níveis de estabilidade interior. Se podemos, por exemplo,
reestruturar fisicamente um corpo através de uma
reeducação postural, ou habilitando-o energeticamente
para que aproveite melhor o oxigênio, as proteínas ou os
oligoelementos, também podemos reeducar a mente
induzindo uma maior presença de satva, de estabilidade
e equilíbrio mentais.
Os hábitos sátvicos têm a vantagem de que, para a
sua eficiência, implica em haver uma presença menos
intensa, menos caótica do “eu”, procuram tendências e
atitudes altamente benéficas para a estabilidade de
qualquer tipo de conjunto; apenas por isto é que sempre
se tem procurado o seu cultivo. Mas, há outra vantagem

imensa relacionada com os samskaras sátvicos, é que
eles conduzem-nos com maior facilidade ao ato da
compreensão. O umbral que existe em uma mente
sátvica para ascender às compreensões do que é o
Real, é muito menor que o que se dá em um ignorante
que não pode entender a si mesmo, nem sair de sua
confusão mental. Devemos esclarecer aqui, que não se
trata de que os hábitos corretos levem a compreensão,
como tampouco, uma atitude de bondade em um
processo onírico faz com o sonhador passe
necessariamente ao estado de vigília. A disciplina não é
essencialmente liberadora, porque a liberação não é
produzida por um “eu”, por muito virtuoso ou ético que
este seja.
Existe uma questão adicional com respeito aos
hábitos mentais, e é que carregam uma enorme carga de
implicações prévias, de traços de história. Essa história
está constituída por inumeráveis circunstâncias, por
inumeráveis pensamentos que foram gerados, o que
subsequentemente se apresentam como samskara, de tal
maneira que um hábito, é ele e a sua história. Assim,
então. Matar um hábito implicaria em poder matar a sua
história, em poder diluir as implicações que se deram na
forma de relações para que seja reconfigurada este
hábito. Existe uma relação profunda entre a história e os
hábitos, porque o gerar histórico dos pensamentos vai
gerando os hábitos. No entanto, ser consciente de um
samskara não implica necessariamente na consumação
da história que vem com ele. Todo hábito, é ele e seu
passado, ele e tudo o que tem sido dele, ele e as
imensas inter-relações que se formaram através de sua

história, e estas inter-relações são muito complexas e
ilimitadas, o que torna que, o desfazer um samskara
implicaria desfazer inumeráveis evento associados a ele,
implicaria poder colapsar a seu passado e a todos os
passados relacionados com ele, e isto é muito dificil, é
praticamente impossível, como é impossível modificar a
trajetória e as condições de impacto de uma flecha uma
vez que já tenha sido lançada de seu arco.
Todo o desenvolvimento anterior vai dirigido a
ilustrar a importância de um tipo específico de
compreensão como elemento definitivamente dissolutivo
dos hábitos. Todos nós somos mais ou menos
conscientes de que não há nada mais transformador do
que a compreensão; de fato, e se somos minimamente
perspicazes com nós mesmos, detectaremos que o eixo
fundamental de onde será possível catapultar a qualquer
processo transformador em nosso interior baseado na
reconversão dos hábitos perniciosos, tem sido o conjunto
de compreensões, das certezas que temos sido capazes
de gerar ao longo dos anos. A compreensão de que vale
mais a vida do que a sua ausência, de que vale a pena
priorizar o coletivo sobre o próprio-individual, de que o
controle que estabelecemos na hora de abordar as
relações interpessoais, não é mais que um temor que
impede compartilhar, faz com que as certezas se
revelem eficazes ferramentas para eludir o predomínio
que sobre nossas vidas exerce toda uma variada gama
de prejudiciais samskaras.

O samadhi
Retomando a questão das implicações históricas
associadas aos hábitos, os vedantines apresentam que,
para romper a um samskara de forma total e absoluta se
requer alcançar uma forma de compreensão que possa
esclarecer não apenas a causalidade e a expressão
deste hábito, mas sim, a todas as reações e implicações
associadas a sua construção ao longo do tempo. A esta
forma de compreensão excepcional e imensa, a esta
condição cognitiva de claridade e certeza absolutas a
chamarão de samadhi.
O samadhi, como clara expressão da Consciência,
tem a capacidade de compreensão de um conflito e de
todas as redes e conexões aderidas a ele ao longo dos
tempos. A cognição associada ao samadhi é a única
ferramenta capaz de outorgar a liberdade final ao ser
humano, entendida neste caso como a capacidade de
gerar uma resposta natural constante e sem a presença
de condicionamentos prévios. O samadhi não é apenas
uma certeza sobre algo ou sobre uma agrupação de
informação, implica em tomar consciência de uma
agrupação qualquer, esclarecendo as implicações que
esta agrupação possui com todas as restantes e infinitas
opções e possibilidades. Ser conscientes impede que
tenhamos dúvidas a respeito do evento que nos causa
conflito; no entanto, todas as relações adicionais
formadas no passado, que sob uma ótica de

compreensão normal nunca se resolvem, as serão
mediante o samadhi.

A não alimentação dos
samskaras
Infelizmente, a experiência do samadhi, apresentada,
para o comum das pessoas se apresenta inalcançável,
inacessível como objeto essencial de ajuda psicológica.
Diante desta evidência, os vedantines apresentaram
uma via alternativa fundamentada em uma afirmação
que, a priori, possa parecer elementar e inclusive um
pouco ingênua: um hábito não cresce se não o alimenta.
As consequências que podem derivar-se desta
afirmação são imensas.
Temos mencionado que as tendências mentais
tendem a auto afirmarem-se caso sejam reforçadas,
passando por diversas graduações até alcançar,
eventualmente, a que temos denominado de “samskara”.
Para reforçar um hábito, é preciso alimentá-lo, pensando
nele ou em qualquer uma de suas simetrias constitutivas.
Este alimento, mediante o pensamento constante, se
denomina “reforço”. Um hábito que não se alimenta
pensando-o não cresce; tampouco desaparece, mas não
cresce, e isto, já é muito importante. Os hábitos mentais
não morrem por não ser alimentado; simplesmente,
outros samkaras que ao serem alimentados o superam.
Ou seja, um hábito que não se reforça, poderá converter-

se em sankalpa ou vasana, mas jamais chegará a
samskara, a converter-se em uma tendência firme e
involuntária. Assim, existem hábitos que, por não serem
alimentados acabam adormecidos na noite dos tempos,
como alguns micro-organismos que são capazes de
atividades após um período prolongado de hibernação,
ou algumas sementes que, passados inclusive muitos
anos, germinam ao serem cultivadas e regadas. Desta
maneira os hábitos, na forma de vrittis, sankalpas e
vasanas, ficam latentes, passando

a

configurar o

denominado “sanchita karma”, o conjunto de tendências
pendentes de atualização, diferente do prarabdha karma,
que são as tendências atualizadas na forma de samkaras
em um lapso de vida determinado. Cedo ou tarde, e de
uma maneira ou outra, o karma encontra a forma para que
uma pessoa tenha que compensar o impulso de todo hábito a
emergir. Assim, aparecem doenças, acidentes e situações
diante das quais, não cabe outra opção válida mais que a de
serem vividas e experimentadas.5

Natureza dos samskaras
Continuando com as características dos hábitos, e
após haver mencionado a primeira e fundamental, de
que se não forem alimentados não crescem,
apresentaremos outra já esboçada anteriormente: a
5
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partir de um umbral, todo hábito alimentado cobra uma
dimensão própria, uma espécie de inteligência que o
leva a buscar subsistir por si mesmo e a cobrar certa
consciência de sua própria identidade, induzindo na
pessoa a necessidade de pensar nele para que assim
seja alimentado.
Alguém falou certa ocasião que uma ideia, ainda que
seja tonta, se é repetida o número suficiente de vezes,
inevitavelmente se converterá em dogma. Esse é o
princípio que rege a publicidade hoje em dia: as
mensagens publicitárias se fazem presentes a todo o
momento, impactam incessantemente ao ponto que
obrigam a pensar neles quando adquirimos um produto.
Algo semelhante ocorre com um samskara: obriga a
mente a pensar nele para alimentá-lo e permite adquirir a
sua própria identidade. Quando este processo de reforço
excessivo ocorre, da passagem ao catálogo de
obsessões, neuroses e manias que derivam a um ponto
psicótico, onde inclusive terminam por dissociar a mente
criando transtornos bipolares, até chegar eventualmente
a diversos tipos de esquizofrenia.

O Momento Presente
Esclarecido, pois, que os samskaras necessitam ser
alimentados
para
sustentarem-se
e
crescer,
apresentamos que há uma forma clara e coerente de
impedir a sua consolidação. Consiste simplesmente em
não pensar neles e a responder exclusivamente ao
momento presente, ao aqui e agora. Os samskaras possuem

diversas simetrias através das quais se expressam; são
como inumeráveis tentáculos mediante aos quais se
podem alimentar. Para evitar reforçar o samskara ou a
qualquer de suas simetrias é fundamental que a atenção
se pouse no momento presente uma vez e outra.
Não devemos atender ao samskara, não devemos
outorgar-lhe a nossa atenção. Para alcançar tal fim, se
estabelece a necessidade de que a percepção seja uma
resposta exclusiva ao momento presente. É inegável que
necessitamos responder aos múltiplos eventos que se
apresentam, a vida nos leva a isto; pois bem, a resposta
mais clara e definitiva radicava em reorientar a
percepção ao acontecer do aqui e agora, retirar a mente
uma e outra vez da turbulência dos pensamentos sem
sentido e assim, levá-la a uma resposta presencial.
Quando um samskara não é reforçado retoma energia
de si mesmo para sobrepujar sobre os restantes hábitos
mentais. Este recorrer inteligente a sua própria energia
faz com que a sua presença surja espasmodicamente ao
consumir a sua energia quando, estando no momento
presente, não o alimentamos com a atenção. Assim o
samskara surge usando a sua energia, mas não se
retroalimenta ao estar a atenção enfocada em uma
resposta eminentemente presencial.
Este processo é semelhante ao tratamento de
desintoxicação de um dependente químico: após um
período de exposição ao tóxico por semanas, meses, ou
anos, no princípio a desintoxicação geralmente pode ter
bons resultados; no entanto, chegado a um ponto, o
corpo reage inclusive com intensidade diante da

ausência do tóxico. Necessita com ânsia e
desesperadamente, que lhe forneçam a substância a
qual se habituou. Algo semelhante se desencadeia no
período de desintoxicação de um samskara quando ocorre
a sustentação de uma atenção presencial que implique
em cortar o fornecimento de energia ao que este hábito
está acostumado. Os hábitos podem ter uma identidade
e uma intensidade próprias, geradas ao longo de muitas
vidas e que subsistem através delas. O samskara resistirá
com tenacidade em desaparecer por falta do reforço de
se pensar nele. Buscará chamar a atenção fazendo-se
amigo ou buscará negociar para que novamente lhe
tenham em conta. Nos momentos de exacerbação, a dor
e o desespero serão como entes possessos que buscam
dominar o corpo e a mente, mas se ali existe a fortaleza
interior, para que, uma e outra vez orientar a atenção da
percepção ao momento presente, então rapidamente a
obsessão desaparecerá. Com o passar do tempo, terá
novamente força, e após dias ou semanas, voltará com
renovados ânimos, mas o samskaras, que usa para
sobrepujar sobre os restantes dos pensamentos a sua
própria energia, termina consumindo-se a si mesmo.

A meditação
Quando se inicia a prática de meditação, quando a
atenção se situa constantemente no momento presente,
deixamos
de
alimentar
aos
samskaras
que
frequentemente surgem. Por isto, geralmente sucede
que, ao se prolongar continuamente a atenção ao
momento presente ocorra algum tipo de moléstia como
resfriado, gripes, febre, sonhos intensos, etc... . Inclusive
a nível mental, e ainda que pareça um paradoxo, pode
ser que inicialmente, toda a atividade se apresente com
maior inquietude, os sonhos se mostram mais intensos...
Tudo isto não é mais do que um indicativo de que o
trabalho está sendo bem feito, de que se encontra em
um bom caminho. Toda esta sintomatologia não é mais
que o esforço feito pelo samskara que, por ver-se
“encurralado”, induz todo tipo de artimanhas para
confundir-nos. Em toda confusão o samskara encontra um
terreno fértil para apresentar-se, por isto, não se deve
negociar com o passado e nem com o futuro. A atenção
deve ser sempre presencial.
A chave encontra-se em permanecer presente nesses
períodos de desespero, que podem durar algumas horas
ou alguns dias, nunca mais que três, nos quais a
intensidade da vivência, da dor ou o vazio, podem ser
brutais. Caso neste tempo, o praticante conseguir
manter-se atento ao momento presente, se firmar a sua
percepção uma e outra vez ao evento que está
acontecendo no aqui e agora, o que termina ocorrendo é

que o hábito se consome a si mesmo. O samskara
termina consumindo a energia que usa em cada
expressão ao buscar sobrepujar sobre os restantes
hábitos mentais. E no final, não tendo forças para
sobreviver, de forma análoga a um corpo cansado e
doente que não pode alimentar-se por via externa,
termina recorrendo a sua própria carne pra subsistir, o
samskara termina auto extinguindo-se.
Isto ocorre com os hábitos mentais, especificamente
com os samskaras, se a evidência do momento presente se
sustenta com suficiente continuidade e firmeza para
resistir ao embate do hábito por manter a sua identidade.
Todo samskara fortemente estabelecido leva a pessoa a
seu mundo, se alimenta semelhante a um parasita dos
pensamentos que lhe reforçam, e alcança uma
estabilidade leva o paciente à enfermidade. Para diluir
um samskara, deve-se ser habilidoso na arte de estar
presente. Deve-se travar uma intensa batalha na qual,
curiosamente, não se trata de lutar contra algo, mas sim,
de estar presente e atento ao que acontece: caminhar,
cozinhar, varrer, estender a roupa, falar, dirigir..., e
definitivamente: realizar de forma atenta as milhares de
atividades que nos ocupam ao longo de todos os dias.
Às vezes, o hábito retornará, se tornará evidente de
forma recorrente, mas também de maneira mais
espaçada, até ainda, por uma expressão mais intensa,
mas, mais breve. Cada vez que o samskara buscar levarnos novamente a seu mundo de confusão, deveremos
retirar amorosamente a atenção deste marasmo e situála no momento presente; sempre com amor e nunca de

forma violenta. Pode ser afirmado com segurança, que
nenhum hábito é capaz de sustentar-se nestas
condições exacerbadas e conflitivas mais que três dias.
Neste período as horas se parecerão longas como
séculos, mas, será uma batalha cujos frutos valerão a
pena também por séculos.
Como foi dito, uma atenção disposta continuamente
ao momento presente, consegue com que os hábitos se
consumam a si mesmos. Os samskaras se enfraquecerão
em vasanas ou sankalpas, ou seja, em reações que se
encontrarão em terrenos onde podem ser em menor ou
maior medida, controlados pela vontade. Um dia,
levados pela força desta mesma presencialidade,
convertida agora no transcorrer normal e natural de
nossa cotidianidade, nos deslizaremos de forma sadia
até a não-dualidade e dali, ao samadhi. Imersos nesta
vivência impar, se fará evidente que a Realidade é O que
É, e que todas as realidades não são mais que
sobreposições
não-diferenciadas
da
mesma
Consciência. Então emergirá a Liberdade. Enquanto esta
experiência, a do conhecimento de Si mesmo não se dê,
a saída terá que ser sempre a busca do momento presente
como sendo a fonte e a base de nosso proceder, e da
realização de nossos atos. A atenção presencial terá que
ser o aríete que destrói os hábitos e nos catapulta a
Liberdade.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
- Assistente: Poderíamos considerar a espiritualidade
como sendo um samskaras?
- Sesha: Sim, com certeza. A espiritualidade entendida
como sendo uma pessoal e interior busca espiritual,
como uma forma de resposta específica que prevalece
sobre todas as outras, direcionando o corpo, o prana, e a
mente, pode ser entendido, evidentemente, como sendo
um samskara. Caso a tendência à espiritualidade for
projetada a partir da mente como uma busca onde há um
“buscador”, essa maneira de entender a espiritualidade
pode derivar em um hábito mental, claro que sim.
- Assistente: Sempre estamos sujeitos a profundos
samskaras. Como estabelecer-se no momento presente sem
que nenhum deles intervenha?
- Sesha: O que verdadeiramente somos é Consciência,
e a Consciência, é aquilo sobre o qual o samskara vive
como a uma onda que existe sobre a superfície do mar.
A pergunta parece lógica e coerente, mas realmente é
improducente porque leva implícito um equívoco: se
pressupõe que somos samskaras. Caso considerarmos
que a nossa forma de ser e de existir seja

exclusivamente
com
base
neles,
então
nos
encontraríamos sem saída, devido a que, para erradicar
os hábitos teríamos que recorrer a outro hábito e assim,
nos encontraríamos prisioneiros de um círculo vicioso. O
que apresentamos, é que na mente, entre pensamento e
pensamento, há um momento de quietude. Este
momento poderá ser maior ou menor, mas sempre existe
a probabilidade de presenciar a consciência a partir
desta quietude. Então, e sendo o minimamente
perspicazes, o que se adverte desde esta faixa de
observação interior, é que realmente somos “Isto”. Esta
presença situada no segmento entre os pensamentos
não é mais que um primeiro vislumbre do que chamamos
de “Consciência”. Voltando ao início da resposta, o que
somos é Consciência, não os samskaras. A Consciência
não está predeterminada em função dos samskaras, mas
sim, eles estão predeterminados em função da
existência que a Consciência lhes provê, como as ondas
do mar, que devem a sua existência ao próprio mar que
as sustenta e sobre ele sem movem. A pregunta, na
realidade, deveria ser apresentada em termos de que
sim é difícil erradicar a “crença” de que somos os
samskaras. Então a resposta poderia tomar outro
caminho, no sentido de que esta crença, é tão
erradicável como a qualquer crença que possa aparecer
em um sonho. O samskara não existe sem que a
Consciência o sustente. O que se sugere é detectar a
Consciência adestrando-se na percepção do momento

presente, e uma via recorrente neste sentido, é a
promoção da aprendizagem através do novo, do
assombro e da surpresa. A vida apresenta
continuamente elementos, momentos e circunstâncias
que, salvo se o perceptor sofra algum tipo de transtorno,
eles ocorrem naturalmente, de forma natural a novidade,
a aprendizagem, vale dizer, ao Momento Presente. Nesta
quietude percebemos claramente que não somos a
mente, que não somos os samskaras, e a partir daí se é
possível iniciar-se no caminho para a Liberdade.
- Assistente: O que podemos fazer para que os hábitos
negativos das outras pessoas não nos afetem retirandonos a paz?
- Sesha: Conectar-se com os hábitos alheios pode ser
considerado como sendo um hábito a mais, e que neste
sentido, nos cabe aplicar a mesma medida que se faz
com qualquer hábito, ou seja, não alimentá-lo. E até
certo ponto, é normal que se desenvolva um nível de
relação por sofrimento, por exemplo, de um filho; assim,
caso sofra o filho, sofrem os pais. O que já não é tão
frequente, mas o que também ocorre, é que haja
pessoas com uma especial sensibilidade, por exemplo,
nos hospitais, de que saem deles inclusive fisicamente
afetadas, ou afetadas pelos cemitérios, ou ainda,
afetadas por determinadas pessoas, cuja companhia
termina afetando-as inclusive até leva-las a desenvolver
uma enfermidade. A solução, em todos estes casos e na

imensa variedade que se possam apresentar, é sempre
a mesma: deve-se situar-se em uma perspectiva na qual
os hábitos não sejam alimentados, e o único local em
que não se alimentam, é o momento presente. A partir
deste ponto se é possível que os hábitos não evoluam a
samskaras, e além mais, que se o que se apresentam
sejam samskaras, estes terminem auto consumindo-se. A
solução é sempre um tipo de cognição apropriada e
correta.
- Assistente: Como é possível sustentar-se na vida
cotidiana sem os hábitos?
- Sesha: Quando falamos de viver sem hábitos, falamos
de não estar condicionados por eles, no sentido de
desenvolver uma vida sem identificação com os atos que
realizamos. Não estar condicionado pelos hábitos não
implica em cair em uma espécie de letargia vital, ao
contrário, outorga uma circunstância de vida mais plena
e mais eficiente, inclusive no que concerne o sentido
pragmático.
A tradição oriental, neste sentido, estipulou uma
espécie de protocolo vital, no qual se apresenta uma
sucessão de etapas ao longo da vida. Este protocolo
representa as diversas fases com as quais um ser
humano, de forma natural, tende a atravessar em sua
jornada, começa com a etapa denominada brahmacharya,
na qual se aproveita a natural tendência inicial das
crianças e dos jovens, devido a curiosidade, pela

aprendizagem, para instruir-lhes em diversos aspectos
referentes à compreensão do mundo. Posteriormente, e
equipados com esta bagagem, lançam-se a interessar-se
neste mundo, assumindo diferentes compromissos e
responsabilidades: construir uma família, criar e educar
aos filhos, desenvolver algum tipo de atividade
profissional, cultivar relações sociais, amigos, etc... A
esta etapa é chamada de grihastra. Posteriormente,
como terceira etapa, se chega a vanaprastha, na qual,
havendo adquirido uma suficiente compreensão das
experiências mundanas, se inicia um processo de
isolamento no qual, na companhia única dos mais
próximos ou da companheira, a pessoa se retira para um
local isolado, para começar a viver cada vez com menos
carga de compromissos e cada vez mais acompanhado
de sua própria claridade de compreensão. E no final, se
ascende a quarta e última etapa, na qual este indivíduo
alcança a categoria de sanyasin, de renunciante, onde o
isolamento já é total e a ausência de responsabilidades
sociais é completa.
Isto é o que a tradição oriental, a partir de uma
perspectiva ortodoxa, apresenta como projeto de vida
possível, a que a pessoa, após a aprendizagem e uma
experiência em consonância com as tendências que
surgem no ser humano de forma natural ao longo de sua
vida, culmine até a liberdade. Isto é, ser livre de
identificações com todo o acúmulo de circunstâncias
com as quais habitualmente interatuamos, para que
finalmente se estabeleça no que se denomina de “Reta

Ação” ou Dharma. Dharma se refere à ação executada
sem sentido de identificação nem desejo de fruto e a
partir daí, renunciar inclusive a própria ação, em sua
condição final de sanyasin.
O que é certo, é que uma pessoa que alcança um
status interior de compreensão, tende de forma natural a
isolar-se, a desenvolver cada vez menos compromissos,
porque cada compromisso implica em uma sorte de
reações e isto é algo que desde uma plenitude interior se
tende a iludir. Mesmo assim, às vezes o dharma de
alguém, que tenha alcançado este status, o leva a
ensinar, cujo caso o isolamento deixa de ter sentido.
Sabemos que Nisargadatta, por exemplo, foi aos
Himalaias para isolar-se em alguma cova após haver se
estabelecido na Liberdade final. Pouco antes de chegar
a seu destino, se encontrou com um antigo discípulo ao
qual comentou a sua intensão. Já havia abandonando a
todo desejo, todo compromisso e buscava retirar-se, e
seu amigo lhe perguntou: “Se já não há identificação,
nem compromisso com nada, qual a diferença de estar
em uma caverna ou em sua casa?” Assim foi que
Nisargadatta voltou a seu lugar e novamente a vender
cigarros. A questão é: Nisargadatta fazia o mesmo que
antes de sua Realização, mas agora, não há sentido de
identificação. Não se trata, portanto, do que se faz ou
deixa de fazer. Busca fazer o que o prarabdha karma
provê, mas com desidentificação, ou seja, trocando o
karma em dharma, em Reta Ação.

- Assistente: Na medida em que avanço na prática
meditativa tem ficado claro os muitos hábitos que eu não
sabia que tinha, especialmente um, o de controle, que
aparece de forma muito forte, como se me disparassem
profundos alarmes que não posso lidar. Poderia orientarme?
- Sesha: A questão que apresenta é muito interessante.
Perceba, quando começa a enfrentar a um hábito, o
mais comum não é que este desapareça, o mais
frequente é que o hábito se exacerbe. Se um hábito está
realmente firme em ti e você o enfrenta, surgirá com uma
dimensão maior da que tinha antes. Na medida em que
se aprofunda na indagação de ti mesmo, começará a
advertir alguns efeitos mentais que lhe farão duvidar com
o fim de monopolizar a sua atenção. O controle é uma
das formas mais primárias de seu conflito, mas também,
um dos elementos mais complexos de tratar. Esta dúvida
alimenta a sua mente e te leva ao caos, não permita isto.
Já temos comentado que tudo isto ocorre semelhante
aos estados de dependência de drogas. Passando um
pequeno lapso de tempo, surge toda uma sintomatologia
conhecida
genericamente
como
“síndrome
de
abstinência”. Com as condutas se passa o mesmo, ao
ponto que se é possível perguntar-se: para que me meti
nestas complicações da meditação? Antes pelo menos
não sofria estas dificuldades e estes inconvenientes. A
resposta é que, na medida em que você identifica um

hábito mental, tende sempre a sobressair o centro que o
constitui. E no final, o samskara se da conta de que, ao
não ser alimentado, aparecerá outro hábito que se
sobrepõe. Assim, então, consome a sua própria energia
para prevalecer. Não lhes dê mais validade e nem
realidade daquela que possuem. Se lutar contra eles, ou
buscar controlá-los, ou negociar com eles, ou inclusive,
tornar-se seu amigo, você será consumido. Trata-se
simplesmente de aplicar um pouco de discernimento,
para evitar cair nas redes de sua mente.
Se tiver uma espinha na face, corresponderá a você,
dedicar um pouco de atenção e energia, e ponto. Assim,
corresponde atender as milhares de circunstâncias que a
vida continuamente provê. Se ficar obcecado com a
espinha, e a ferir incessantemente, pode até surgir uma
infecção. Não se trata de fugir dos problemas, trata-se
de dar e a eles a validade e a atenção que realmente
requerem, sem cair no erro de viver intempestivamente.
Esta é a qualidade que, desde a perspectiva que
estamos lidando, outorga o discernimento. Então, não
categorize os seus hábitos, não os qualifique como
sendo “bons” ou “maus”, não os veja como um vício ou
como um dom, não os veja como nada. Algum dia, ao
observar a mente desde a não-dualidade, te dará conta
de que a atividade mental é absolutamente vazia, sem
estrutura. Então, compreenderá que não vale a pena
dedicar mais tempo e energia aos problemas do que lhes
corresponde em oportunidade de lugar e tempo, e essa
compreensão lhe tornará livre.

SOBRE A
NATUREZA
DO SAMADHI*

-------------------------* Transcrição realizada por Amparo Gutiérrez das conferências on-line apresentadas

por Sesha nos dias 7 e 21 de março de 2012.

Sobre a Natureza do Samadhi
Introdução
O samadhi, como coroamento final da cognição,
resulta ser um estranho arcano ao qual de uma forma ou
de outra todo buscador aspira. Constitui, além de
qualquer condição, uma experiência verdadeiramente
inenarrável na qual se revela a verdade do que É e do
que Se É. No entanto, os testemunhos dos grandes
Mestres que tem navegado pelos imensos oceanos desta
experiência, como Ramanakrishna, Ramana Maharshi,
Nisargadatta ou inclusive os grandes Mestres cristãos,
onde, sejam estes testemunhos expressados em termos
devocionais ou supra-cognitivos como elemento central,
não esclarecem no que consiste realmente esta
experiência. Considerando a intensa e profunda
necessidade de vivê-la, de fazê-la própria, não está claro
como obtê-la. Desde sempre, se considera esta
experiência, como sendo o cerne da Meditação, mas a
apreensão de sua natureza torna-se um grande mistério
e também em ardente desejo.

O que não é
Apresentamos inicialmente, que buscar abordar a
condição do Samadhi a partir de uma perspectiva distante
do modo com qual o vedanta apresenta a natureza da
Consciência, inevitavelmente irá equivocar-se em
conclusões limitadas, quando não paradoxais. Deve ficar
esclarecido neste sentido, que a Consciência é um
“contínuo”, um fluxo ininterrupto e ilimitado de Saber, de
Compreensão. Esta afirmação, primeiramente, já resulta
ser complexa e difícil de entender para o Ocidente. O
modelo científico ocidental considera a consciência como
sendo uma condição pessoal, cuja real natureza é
indefinível e que apenas é possível perceber seus
resultados ou expressões: conhecer, entender,
compreender ou aprender “algo”. Assim mesmo,
geralmente se pressupõe que a mente, ou sua parte
físico-química, o cérebro, são os agentes geradores deste
influxo de compreensão. A partir deste postulado científico,
é impossível entender a natureza do samadhi. No entanto,
o seu mistério pode ser abordado partindo da premissa
de que apresenta o vedanta sobre a natureza da
Consciência: que é um contínuo não-diferenciado.
Para o vedanta, a Consciência não é uma condição
pessoal, nem possui essencialmente uma natureza
pessoal. Há uma visão equivocada, induzida pela
presunção de que nos processos meditativos, é a

“minha” consciência pessoal a que, eventualmente se
expande até o infinito, e isto não é assim. Isto
basicamente implica em uma perspectiva primária e
egocêntrica, na medida em que situamos o “eu” como
sendo o eixo central da cognição, quando o que
realmente ocorre é que a Consciência, sendo já em si
mesma um infinito, um contínuo sem limite, goza da
propriedade de manifestar-se de forma “independente –
individual”, tal como faz uma onda, ao aparentemente,
diferenciar-se do mar que a constitui. No entanto, a onda
nunca deixa de pertencer ao mar que a embala, a este
imensa quantidade de água que pode assumir ilimitadas
formas sem deixar de ser o que sempre tem sido: mar.
Esta nova definição de Consciência, como sendo
uma entidade contínua, implica em um giro copernicano
na análise da cognição. Ilustrando com um exemplo,
diremos que enquanto sonhamos pode haver diversos
personagens sonhados. Cada um deles assume como
sendo válida a sua existência e consciência individual; e
não são mais que uma projeção da consciência do
sonhador. A visão que temos no vedanta sobre a
Consciência é mais semelhante ao exemplo. De tal
forma, o vedanta considera que o samadhi não pode ser o
resultado de uma obtenção pessoal, nem tampouco
mantém o sentido de “meu”. E ainda, tampouco de
“minha” consciência se expande para captar aquilo que
se considera como sendo o Real. No processo da
Meditação se desfaz o que induz a supor a Consciência

como sendo um ente limitado; se desvanece a atividade
que interpõe falsos limites na mente, e que impede a
percepção total. Desaparece na cognição a ilusória magia
que faz ver a construção contínua e absoluta da
Consciência como aparentemente individual, se dilui o
“eu”.

O que na verdade É
Assim, pois, ao desaparecer o agente limitante da
mente, expressado na forma de sentido de egoísmo e
que imprime sentido de individualidade, o contínuo da
Consciência surge de forma natural e absoluta em
função de sua natureza essencial: conhecer o que Ela É
e conhecer o infinito do que as coisas São. De fato, a
experiência suprema do samadhi total e absoluto, o
nirvikalpa samadhi, o samadhi sem semente (de
individualidade), oferece uma das maiores surpresas
cognitivas, pois se evidencia que o universo continua
sendo universo; não muda a sua natureza, não muda os
eventos: o vento, o frio, o caminhar, a luz do sol, sentir
uma caricia..., todos seguem ali, mas, fixados como
contas em um fio de um colar. Este fio, que é o
encordoamento de infinitas contas, permite que todas as
experiências, absolutamente todas, sejam vistas a partir
de uma nova e estranha condição: a de percepção
simultânea.

O samadhi permite ser consciente dos inumeráveis
eventos que constituem o universo sob uma ótica de
simultaneidade, e isto é maravilhosamente assombroso.
É excepcional que a capacidade de ver da Consciência
não permeia uma exclusiva direção, mas sim, que o faça
em todas as direções. Então surpreende a força, a
intensidade do conhecido. Mas, verdadeiramente ocorre
algo espontâneo e natural: a Consciência assume o rol
que lhes é própria, a de ser um contínuo em todo lugar e
em todos os tempos. É agora que finalmente a matéria se
revela como sendo a mesma substancialidade da
Consciência.
A partir desta excepcional perspectiva, o universo
assume uma nova e mágica condição: a de ser visto de
forma simultânea. Faz-se possível experimentar
conscientemente o que ocorre em todo local, por
afastado e longínquo que esteja, e também o que ocorre
em todo o tempo, por remoto que seja. Pode detectar-se
a aparição de universos que ainda não existem e outros
que previamente desapareceram. É assombroso como é
possível o infinito estar estabelecido na Consciência, ou
como a Consciência contém ao infinito; como todo
evento pode ser vivenciado conscientemente e de
maneira simultânea até ascender a uma compreensão
profunda e total de Ser e Existir. Infelizmente, esta
experiência é inenarrável e impossível de ser
transmitida, não existe linguagem humana possível para
poder sequer aproximar-se a esta incomensurabilidade.

Poderemos nos aproximar a compreensão do Real
se nos fundamentarmos no modo em que definimos a
Consciência a partir do vedanta.
No entanto, se definirmos a Consciência como um
saber inteligente que funciona no ser humano e que
eventualmente se expande ao infinito, então vamos
enfrentar contradições completamente irreconciliáveis,
pois falaríamos de que o delimitado se converte em
infinito, gerando as típicas controvérsias sobre se o
primeiro fosse o infinito ou a delimitação. Cairíamos
assim, em todas as ambivalências nas quais cai a
filosofia, ao tratar de explicar o porquê das coisas e a
razão de ser de sua essência.
A chave se encontra, enfim, em como definimos a
Consciência. Será em função desta apresentação que
iniciaremos a interpretar o mundo e a nós mesmos. Está
claro que hoje em dia, sobre tudo no Ocidente, se tem
afirmado a premissa de que a consciência é um produto
da mente individual, que se expressa de forma mais ou
menos inteligente ou brilhante, ou inclusive que faz parte
da operabilidade físico-química do cérebro. É curioso
que esta apresentação esteja em franca contradição com
a ancestral visão que se evoca do samadhi na tradição
vedanta. O conceito limitado de “minha” consciência
choca-se com a condição do infinito que reporta a
experiência final e definitiva do samadhi.
O vedanta apresenta o samadhi como sendo a
expressão mais livre da Consciência conhecendo-se e

percebendo-se simultaneamente a Si Mesma. Nesta
forma de experiência simultânea, que se entende ser a
natureza da Consciência e de sua atividade natural, a
cognição. Opondo-se a variada gama de respostas que
ao longo dos tempos a filosofia tem buscado configurar
na hora de abordar o dilema de “o que é o Real”, a
experiência vivencial cognitiva do samadhi revela que o
Real é um tipo de percepção onde a Consciência se
autoconhece sem qualquer limitação aparente. Torna-se
evidente, que a sua natureza essencial é conhecer, tal
como a volumetria é a condição natural do espaço. De
forma semelhante a como os diversos objetos podem
mover-se no espaço sem afetá-lo, de igual forma, a
Consciência sustenta em seu infinito, a tudo o existente
e aparentemente diferenciado, sem ver-se afetada por
isto.
O paradoxo da natureza do samadhi, como temos
apresentado, é que o universo inteiro segue sendo o que
é; nenhum evento, nada do existente deixa nem por um
instante de ser o que é. Ali, no conhecido, tudo está
estranhamente unido, integrado, incluído o perceptor,
configurando-se um maravilhoso abismo onde a
totalidade e a parte nascem do absoluto, onde se perde a
condição cognitiva de diferenciação dos objetos, se
perde a condição da individualidade, mas, no entanto, se
mantém a identidade. Os objetos conservam a identidade
que lhes determina ser o que são o que tem sido e
serão, mas isentos da condição de individualidade. A

individualidade já não é partícipe deles, e toda a
identidade que o forma se consome em uníssono de
uma percepção, de uma torrente de vitalidade e de
integração, que gera uma realidade impensável e
inimaginável, uma eclosão do coração, uma explosão de
sentimento, de algo que limitadamente chamamos de
“amor”. O samadhi se concretiza como sendo uma
expressão irreconciliável de amor, de integração de todas
as coisas em todas as cosias, uma vivência que não cabe
em um peito, uma torrente de infinito no infinito. A esta
integração de eventos, a essa multifacetada e infinita
soma de circunstâncias conhecidas simultaneamente, é
o que chamamos de samadhi, a coroa suprema da
percepção, baseada na definição de que a Consciência,
por Si mesma, é um contínuo não-dual. Isto é a
Realidade.

Tipos de samadhi
Ainda que a experiência do samadhi suponha um
sentido de integração na percepção, absolutamente
esmagador e incompreensível, é possível, de forma
semelhante como ocorre nos restantes estados de
consciência, determinar certa gama de condições e
características, na forma de variados níveis que

genericamente será agrupado em dois tipos: savikalpa
samadhi e nirvikalpa samadhi.
Quando o perceptor, acostumado a adentrar-se na
Meditação, no limiar interior da não-diferenciação, se
aprofunda além de qualquer dualidade conhecida, então
surge a experiência do savikalpa, que constitui um modo
inicial de integração, de imensidão. No entanto, cabe
assinalar certa limitação, expressada no fato de que essa
integração não chega a alcançar a todo evento existente.
Em um savikalpa há uma profunda integração de
realidade, mas, essencialmente não está em plena
totalidade. Permite a integração na forma não-dual de
estratos de realidade que podem ser muito elevados e
inimagináveis, e ainda podem deixar pegadas no sentido
de modificar até a maneira de entender a realidade, pela
limpeza psicológica ou mental que podem gerar,
normalmente a sua incidência na percepção a posteriori é
relativa. Ainda assim, o certo é que os estratos de
compreensão que se vão assentando através de
sucessivos savikalpas podem, por assim dizer, “preparar o
terreno” para o salto a nirvikalpa samadhi.
No nirvikalpa, a experiência se supõe ser uma
vivência
tão
imensamente
acolhedora,
tão
profundamente
transformadora,
que
forja
uma
reestruturação da mente do perceptor. O nível de
compreensão que se cria é de tal magnitude, que a
mente chega inclusive, por exemplo, a deixar de temer; a
tristeza se converte em algo indetectável, a dúvida

desaparece, e inclusive mesmo a dor se vive de outra
forma, pois a dor “dói”, mas não me dói a “mim”, com
tudo o que passa a ser experimentado desde uma
perspectiva na qual ela jamais arrasta o perceptor. A
tradição estipula que a sustentação de um nirvikalpa
samadhi por 21 dias, finaliza infalivelmente na Liberação,
ou seja, a dissolução total de todo rastro de impulso
egóico, seja este consciente ou inconsciente, que limita a
auto-percepção de Brahman, a Consciência não-dual. Ao
perceptor deste estrato supremo, lhe denominamos de
jivanmukta, liberado em vida.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
- Assistente: Poderíamos dizer que a experiência de
sonho sem imagens, o sonho profundo, dado que não há
uma testemunha individual, é um tipo de samadhi?
- Sesha: Aqui será conveniente esclarecermos uma
coisa para oferecer uma resposta precisa. Em nossas
análises da cognição, estabelecemos cinco estados de
consciência
possíveis:
Sonho,
Pensamento,
Observação, Concentração e Meditação. Estas cinco
etapas são mais próximas à apresentação que faz a raja
yoga, através de Patanjali, que o que faz o vedanta através
de Sankara. Sankara realiza uma descrição dos estados

de consciência em função de sua relação com os
diferentes níveis constitutivos de matéria que se dão no
universo, e esta descrição é tomada da escola samkhia,
criada por Muni Kapila.
Enquanto que Kapila representa o universo baseado
nos diversos tipos de matéria constituinte, Patanjali o
relaciona com os variados níveis de cognição possíveis.
Patanjali estabelece que, segundo se dê a relação
cognitiva entre o perceptor e o percebido em um campo
de cognição, emergirão os diversos estados de
consciência. Assim, e esquecendo os estados de Sonho
e de Pensamento por serem demasiadamente caóticos,
se estabelece quatro estados superiores: pratiahara
(Observação),

dharana

(Concentração),

dhyana

(Meditação) e samadhi que, unidos a yama, niyama, asana
e pranayama, configuram a óctuplo disciplina do ashtanga
yoga6.
A descrição e análise da não-dualidade, tal como se
estabelece Sankara, são incomparavelmente superiores
aos que realiza Patanjali, mas, por certo, é que este
último apresenta um caminho cuja descrição cognitiva,
passo a passo, é muito mais clara e consistente que a de
Sankara. Patanjali ensina ao buscador, Sankara ensina a
quem está próximo de culminar a meta.
6

Em suma, são oito diferentes disciplinas que Patanjali, sábio indiano do século III A.C., que
introduziu como primeira sistematização dos processos cognitivos mentais. O atual hata yoga,
não é mais que uma fração que prepara o corpo para os estados superiores de cognição que se
aproximam na prática meditativa.

Assim então, Sankara apresenta o estado causal
como um território onde tudo está em potência, nada no
universo se expressa diversificado. A inteligência deste
estado se denomina Ishiwara, e a matéria que o constituí
se chama de prakriti ou gunas em estado de repouso.
Mas temos que deixar bem claro uma coisa: quando se
medita nunca se passa pelo estado causal, nunca. Os
estados dos quais fala Patanjali, pratiahara, dharana,
dhyana e samadhi são os que basicamente aceitamos
como sustentáculo de nossa dissertação empírica da
meditação, pois são estados de atenção presencial. No
entanto, Sankara fala de consciência física, consciência
sutil, consciência causal e Consciência não-dual, e a
experiência nos diz que enquanto se medita jamais se
passa por um estado inconsciente, nada pode dizer que
a consciência desapareceu e de repente se deu o
samadhi. É por isto que, o que fica claro, é que o modelo
de Patanjali e de Sankara não tem comparação entre si,
não tem ponto de comparação neste aspecto. O mundo
causal de Sankara é uma necessidade teórica para
explicar o desenvolvimento cosmológico, mas não uma
representação empírica da prática meditativa. Ainda
assim, poderia questionar-se: onde está a atenção no
sonho sem imagens? Pois bem, no sonho sem imagens,
a atenção se associa a potencialidade de existência, à
placidez do total, a alegria potencial que se resume na
bem-aventurança, por isto a chamamos de ananda maya

kosha. A sensação de descanso que procura após, é
muito profunda, mas o estado como tal, é indagável
porque não há um “eu” de qualquer tipo. É um estado de
potencialidade existencial onde apenas existe a força do
que será. Uma vez mais, é uma realidade teórica na qual
se diz que existe porque deixa um fio de alegria e de
bem-aventurança, mas não é uma realidade pela qual
transitamos no caminho que conduz ao estado da
Meditação.
- Assistente: Como saber que a experiência do samadhi
não é um engano a mais de maya?
- Sesha: Um dos aspectos mais notórios da experiência
do samadhi, é que o fluir da percepção se manifesta de
forma contínua. A mutante mobilidade da percepção,
esse horrível vai e vem no qual a gente oscila de um
sentimento a outro, de uma dúvida a outra, do medo a
angustia, da tristeza a alegria, esse transtorno se acalma
e surge o sossego. Emergem umas certezas que, diante
da proximidade da dor, da solidão e inclusive da morte, a
mente se mantém estável. Assim, sabemos que a
experiência que estamos tendo é válida porque as
certezas que surgem são mais estáveis no tempo e no
espaço. A validade de que o real apenas pode medir-se
em função da estabilidade da cognição.

- Assistente: Será possível que as crianças,
considerando que o seu ego ainda não está formado, ter
a experiência do samadhi?
- Sesha: Para entender o que é o samadhi, tem que saber
claramente o que é a Consciência. A Consciência é
conhecer-me e conhecer simultaneamente, é um fluxo de
saber
que
permite
“saber-me”
e
“saber”
simultaneamente. As crianças “sabem”, mas não “se
sabem”. Os adultos “sabem” e “se sabem”, mas
diferenciam uma condição da outra. A razão de ser do
samadhi, a função da Consciência como ente governante
desta experiência, é que haja compreensão de si mesmo
e compreensão do mundo de forma simultânea. As
crianças tem compreensão de seu meio, mas a
compreensão que tem de si mesmo é muito precária, é
mínima. Por isto lhes é fácil, lhes resulta natural estar
abstraídos pelo mundo em Observação externa, mas é
muito pouco frequente que desde ai, seja possível
direcionar-se a não-dualidade, porque contudo, não
advertem a sensação da própria identidade individual.
- Assistente: Em qual medida o corpo, mais
concretamente o sistema nervoso, impede ou favorece a
possibilidade de experimentar o samadhi?
- Sesha: O sistema nervoso é o mecanismo mais
sofisticado a nível fisiológico do qual dispõe o ser
humano, mas como tudo mais, tem os seus limites.

Existem pessoas cujo sistema nervoso pode suportar
uma carga de energia maior, mas sempre pode aparecer
um ponto no qual nele, de forma semelhante a como
ocorre com os músculos que se rompem quando a carga
solicitada excede a sua capacidade, os condutores
nervosos colapsam, gerando diversos problemas. Esses
problemas podem derivar-se da carga de energia que
repetidamente flui pelos condutores, ou porque estes
apresentam alguma anomalia, a partir dai, é que às
vezes surgem epilepsias, ou desequilíbrios semelhantes,
e/ou esquizofrenias, paranoias e demais patologias.
A prática da meditação faz com que flua mais prana
pelos

nadis,

pelos

condutores

nervosos

sutis,

contrapartes do fluido nervoso físico, e pelos chakras. É
como fazer circular mais corrente por um cabo. Pode
ocorrer que a pessoa não esteja capacitada para
sustentar este caudal e o sistema nervoso pode
ressentir-se, tal como ocorre em pessoas com danos
originados por processos genéticos, drogas ou variados
tipos de excessos.
Existem pessoas que lhes é mais improvável
alcançar um estado não-dual, pois o seu nível de
atenção é muito pobre. Esta dificuldade de manter a
atenção ao momento presente é um indício de
imaturidade do sistema nervoso. A atenção ao momento
presente é tão esquiva como buscar não dormir, depois
de haver ingerido uma farta refeição enquanto se
encontrar em um ambiente cálido e relaxado. O
marasmo físico produzido pela digestão em curso faz

com que o sono se torne irresistível; coisa semelhante se
passa com a atenção ao momento presente: dá muito
trabalho permanecer nele de forma contínua.
O que fortalece o sistema nervoso? O dormir, sobretudo o
dormir profundamente, é reparador. O dormir profundo
recarrega os sistemas, recupera a energia e definitivamente,
instaura a regeneração do corpo. Outra condição que se

tona altamente proveitosa para o sistema nervoso é
estar no momento presente. Estar atentos sem esforço ao
momento presente, permanecer de forma contínua, com
a atenção carente de tensão, reconforta, estimula e
massageia o sistema nervoso. Estes seriam os dois
fatores que mais ajudam: permanecer atentos ao
momento presente e dormir de maneira profunda. Se um
deles não acontece, a mente permanece inquieta e cheia
de dúvida. A agitação mental que se produz leva
inclusive a consumação da energia que os órgãos físicos
possuem para regenerarem-se, levando o corpo à
enfermidade física ou psicológica.
- Assistente: Entendi que existem samadhis de “cabeça”
e de “coração”. Poderia aprofundar um pouco este tema?
- Sesha: Existem ocasiões em que a prática interior se
desliza para a Concentração, local onde emerge um
insondável mar de silêncio não-dual, semelhante ao fato
de escutar o nevar, onde há um silêncio total graças a
que os copos de neve absorvem toda a vibração. O
estado de Concentração amadurece progressivamente

se for contínuo, deslizando-se ao abismo da quietude
total. É como penetrar em uma massa ilimitada de aço e
fazer parte de sua estabilidade e homogeneidade. Ali,
neste mar constituído de nada, geralmente aparece o
tênue pulso que avisa da proximidade da Meditação.
Então a percepção se torna uma massa infinita e
ilimitada de compreensão, uma massa profundamente
equilibrada, feita de um saber que sabe, um saber sem
dúvida, um saber sem limites. Agora não é mais como
escutar a neve em um único local, mas sim, em todos os
locais existentes. Esse imenso silêncio surge na forma
de compreensão, de saber-se existindo. Deslizar-se
nessa incomensurabilidade e ser testemunha de todos
os silêncios, em tosos os lugares constitui um samadhi,
ao qual eventualmente se diz “de cabeça”, porque o que
se adverte fundamentalmente é compreensão, saber.
Existem, no entanto, outros samadhis dos quais
poderíamos dizer que são intensos, porque produz uma
explosão. O coração abre-se porque não pode sustentar
a intensidade do sentir que se expressa neste instante,
pois o amor que emerge é impressionante, total.
Começam a advertirem-se as identidades de todo o
existente. Por exemplo, se começa a perceber as gotas
de todas as chuvas, e estas se traduzem nos infinitos
mundos que existem nelas, definindo que tudo isto é
simultâneo, e se percebe a um mesmo tempo. Conhecer
isto é surpreendentemente intenso, mas o que aterroriza,
o que maravilha-nos, é uma espécie de magnificência de
assombro ao qual podemos chamar de “Amor”, pela

forma em que ali se integram todos os eventos. A
pessoa sente que o seu coração explode; se produz uma
aniquiladora eclosão em seu interior. A partir dai são os
místicos compreendidos em sua necessidade de Deus,
entendido como sendo a profunda condição de Amor
absoluto que se adverte em todas as coisas, integrandoas sob o vínculo da bem-aventurança.
Assim, então, e em função de como sejam as
sensações de transito a Meditação, geralmente chamada
de “cabeça” ou de “coração” em função de que seja o
aspecto “Sat-Chit” ou “Sat-Ananda” o que prepondere
neste momento. No entanto, chega o instante do
nirvikalpa, no qual, ambas as expressões se fundem para
configurar “SatChitAnanda”, a experiência se soma, onde
tudo é Existência, Consciência e Bem-aventurança
absolutas.

Segunda Parte

SEMINÁRIOS7
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As seguintes conferências foram transcritas pela equipe de
AFVAS e aborda de forma breve os temas que em muitos
seminários foram apesentados pelo autor em diversos países,
as transcrições foram corrigidas por Sesha para possibilitar a
sua publicação. Algumas estão preparadas no formato de
perguntas e respostas, tal como foi a sua origem no diálogo com
os alunos assistentes.

O Karma Yoga como Atitude
Correta diante da Vida8

- Assistente: Qual é a atitude correta que se deve ter
quando se realiza uma ação?

- Sesha: Não existe uma atitude única e correta que
defina como devemos realizar qualquer ato na vida. A
ausência de uma norma que defina a ação, claramente
faz com que a ética seja algo relativo. As normas buscam
categorizar a ação mediante a restrição. Implanta-se um
mecanismo de controle que sirva ao bem comum. Isto é
uma falácia, pois sempre são poucos os que decidem por
muitos o que é o correto e o que não é. O vedanta ataca a
relatividade da ação evitando a regulamentação e
introduzindo novos conceitos.
Existe sim, uma atitude correta para todo ato: realizála sem desejo de fruto e sem sentido egóico. Não se
valoriza a ação por si mesma, mas sim, pela atitude de
8

A análise sobre o karma yoga é desenvolvida em profundidade na obra de

sesha, O Sendero do Dharma (www.vedantaadvaita.com).

quem a realiza, em função da presença de seu próprio
egoísmo. Não há ações que por si sejam boas, nem
outras que sejam más. Toda ação é digna de ser
realizada corretamente, sempre em oportunidade de lugar
e tempo. Quando tal oportunidade de lugar e tempo
acontece, surge de maneira natural a ausência de
egoísmo e de desejo de fruto da ação. Seguir uma ação
regulamentada que sugere a virtude é válido para o
comum social e inclusive para o indivíduo. Mas os
parâmetros que definem o bom ou o correto são
instáveis, por isto toda virtude é apenas uma
conveniência social. Aqueles que têm o poder
normatizam aos demais, induzindo o ético e o válido.
Não existe uma moral universal.
A virtude como um caminho também é uma falácia,
pois apenas surge a convivência social ou religiosa.
Introduzir o conceito de “sentido de fruto da ação”, como
presença do eu que a realiza, esclarece o meio da ética.
Quando a ação que se realiza faz parte do momento
presente, então espontaneamente se dá a ausência de
um eu que a executa e de uma meta que este tenta
alcançar. É uma reação natural que flui e a
denominamos de dharma.
O dharma produz liberdade, pois não ata a ação com
quem a executa. Quando ao contrário, se realiza uma
ação mental ou física na qual surge um eu, então esta
ação relaciona o ator com a ação. O resultado final é a

prevalência do eu e, portanto, esta ação é chamada de
“kármica”.

Karma e Liberdade

- Assistente: Você comentava sobre o karma. Se todos
os aspectos desta vida nos vem por prarabdha karma, me
pergunto: como posso alcançar um estado de nãodualidade? Como evito o sofrimento? Se tudo está
definido, não tem sentido fazer muito, pois, seja o tempo
que for tudo chegará.
- Sesha: Então, para que meditar? Claro, se tudo está
definido, para que fazer nada? Parece uma pergunta
razoável e de fato, e mais frequente sobre este tema.
Temos liberdade ou há predestinação? Caso exista
liberdade, o futuro depende de nós e não de uma força
superior; em caso contrário, somos marionetes do
Criador. Visto desta forma tão simplista se parece que a
resposta implica em situar-se em uma das duas
posições. São variadas as respostas que esta pergunta
tem. Buscarei de forma breve apresentar algumas delas.

A realidade causal
A coluna que vemos ali, e que faz parte da estrutura
da sala onde nos encontramos, possui uma natureza
causal. O que quero dizer com isto? Que a própria
coluna é a soma de causas prévias que a formam. Na
coluna está implícita a árvore da qual se retirou a
madeira para a sua construção; nesta madeira está
implícito necessariamente o substrato vegetal onde se
desenvolveu a árvore, ou seja, a terra que a alimentou
para que posteriormente a madeira pudesse ser
aproveitada. Por sua vez, o substrato possui
componentes produzidos por incontáveis fenômenos
naturais como a chuva, estações, vento etc... O verniz
da coluna também é uma soma de causas prévias; são
todas elas as que no final cristalizam como parte da
coluna que estamos analisando.
A história de milhares de eventos converge no verniz
que faz parte da coluna. Todos estes acontecimentos,
por sua vez, são produzidos por outros eventos prévios
que se perdem na sequência evolutiva. Existe um nexo
de causalidade em cada um dos conteúdos de tudo o
que existe e por esta razão, o que somos também faz
parte deste encadeamento.
Por acaso, vocês podem evitar vir aqui para meditar e
escutar-me? A resposta é não, porque fazem parte do
vórtice de consequências que se entrelaçam para formar

cada instante que experimentamos. Este instante não se
forjou devido à liberdade de um sujeito e nem de um
objeto, posto que ambos, sujeito e objeto, são partícipes
da causalidade que os constitui.
Qualquer aspecto criador, desde esta perspectiva
causal, não é livre do passado. Por isto, mudar um
instante implicaria em ter necessariamente que modificar
a sua história. Caso quiséssemos modificar a
consequência da situação que forma a atual, teríamos
que modificar a causa que a gerou, situação que
evidentemente é impossível.
Por quê? Porque todo o
universo que estamos experimentando neste plano de
consciência é causal, se desenvolve na direção do
futuro, o que os físicos chamariam “em direção da
entropia”.
Em nosso planeta a chuva vem das nuvens; por sua
vez, as nuvens são geradas pela evaporação da água na
terra e nos mares. Como no final tudo procede de uma
condição que é prévia e que é nitidamente causal, não
podemos evitar que hoje existam nuvens que cobrem o
sol, pois para impedir isto teríamos que evitar que
previamente ocorresse a evaporação. Para evitar a
primavera necessitaríamos que tampouco o sol seguisse
para o norte cruzando a linha equatorial. Podemos evitar
tudo isto? Não, porque para que isto seja feito, teríamos
que modificar os acontecimentos históricos. Esta
impossibilidade de mudar e a dependência dos eventos

históricos são inerentes à própria existência de todo o
processo causal.

A natureza do karma
Não podendo modificar os eventos materiais
presentes, nos referimos então agora a nossas reações
mentais, estudamos se temos a capacidade de criar e
modificá-las em qualquer momento através da vontade.
O ser humano acredita que decide e assume que a
sua vontade é o motor da ação. Existir a vontade implica
a presença de um sujeito. Todo ato volitivo envolve a
alguém que impulsiona a ação para um objetivo
especifico. O vedanta apresenta que quando a ação e
seu executante se inter-relacionam e se encadeiam
mediante o sentido de apropriação e desejo de fruto da
ação, então assim, se gera karma. Karma é o resultado
de se realizar uma ação impulsionada por um ato volitivo
cuja base é a intencionalidade. Karma é o nexo de
intencionalidade entre o ator e a ação. Enquanto existir
um eu haverá karma em qualquer ação física ou mental
que se realize. Karma relaciona o ator e a ação,
induzindo certa continuidade do sentido egóico.
A resposta mental a qualquer ato realizado por um eu
se baseia nos hábitos mentais adquiridos e reforçados. A
mente se afirma no conhecido e gera, mediante o

esforço de um tipo especial de respostas, hábitos
mentais. No final a resposta a um evento e a vontade
que se desprende como um impulso de reação a este
evento
vem
igualmente
de
tendências
e
condicionamentos passados. Como o passado é
impossível de ser mudado, a vontade e a
intencionalidade são apenas uma simples resposta
habitual. Os hábitos mentais apenas levam a forjar e
manter o sentido de individualidade, mas não produz
uma resposta independente da história.
A única resposta livre de história, e por isto, é
independente, é o dharma, a resposta à ação que não
envolve o sentido egóico. A única liberdade existente é a
de identificar-se ou não com a ação, mas, não existe
liberdade alguma na ação, pois quem acredita ser o ator,
é simplesmente o resultado do próprio passado que o
forma e que ele recorda.

A natureza da consciência
A compreensão é um ato que se desenvolve
exclusivamente no momento presente, o saber apenas
acontece no aqui e agora. O karma não afeta ao ato da
compreensão, devido que no momento presente não há
sentido de egoísmo.

Falo da força da compreensão, não da crença que
eu compreendo, porque o acreditar que eu compreendo,
junto com meus mecanismos mentais, são próprios do
sistema mental onde o passado se manifesta junto com
o eu e a história.
O momento de saber, a força da compreensão, o
brilho da consciência, a essencialidade de conhecer,
tudo isto não é próprio do ambiente onde existe o karma.
Vamos dizer assim: o karma flutua sobre a condição
nitidamente consciente, sobre a atividade da atenção, o
aspecto dinâmico da consciência.
Os mecanismos kármicos e os padrões que formam
o prarabdha karma se estabelecem no próprio momento
da fecundação. Neste instante se estabelecem as
tendências físicas, energéticas e mentais, a nível
individual e coletivo, que se desenvolverão ao longo da
vida.
A pergunta é: podemos mudar aquilo que
potencialmente vai acontecer? A resposta é não, mas
acreditamos que sim. Apenas sabemos reagir como
sujeitos condicionados por uma carga hereditária.
Dependendo de como reagimos frente à realização
de qualquer ação, podemos ou não identificar-nos com
os atos e manter ou não o encadeamento entre a ação e
o ator, isto é, podemos criar mais karma ou não,
dependendo de como reagiremos diante de uma ação
qualquer. Esta forma de reação se for egóica, infundirá

sentido de continuidade ao eu e assim, manterá o
sentido de individualidade. Também dependendo da
ação e no caso de não reagir com sentido de
apropriação, nem de desejo de fruto, não se gera sentido
de causalidade entre ação e ator; a esta condição a
denominamos de dharma.
Qual sentido tem em estarmos sentados meditando
nesta sala, se o karma do corpo e da mente já está
estabelecido? A pergunta é: o que está além do karma?
A força da compreensão não possui proprietário e nem
depende do passado, nem do eu.
Buscamos ser conscientes da condição na qual
flutuam todos os objetos que podem se conhecidos. Se
detectarmos este fluxo consciente e ilimitado, que é o
sustento de minha representação mental karmica das
cosias, se tem que notar que este contínuo não está
associado a nenhuma lei kármica.
Fluir nesta consciência faz com que reconhecemonos como um ato de puro discernimento nãodiferenciado, não como uma expressão consciente
individual. E se consigo fazer isto, porque a
compreensão já está inerente, então me vejo liberado de
qualquer condição de ignorância, porque é devido a uma
falta de compreensão que eu acredito que sou o ator.
Quando se dá a compreensão real, este universo se
adverte de outra forma, e então despertamos a uma
condição diferente das coisas conhecidas. Não somos o

que conscientemente pensamos de nós mesmos, tal
como a compreensão que temos do nome da coluna não
é a essencialidade dela mesma. Compreensão em si
mesma é o que realmente somos.
O que buscamos, é saber sem a necessidade de
que haja um proprietário da própria cognição. Assim, a
consciência assume um rol universal, que está detalhada
muito poeticamente pelo Bhagavad Gita da seguinte
maneira:
<< Eu sou o sabor nas águas, o resplendor no
sol e na lua, a palavra de poder nos Vedas, o som no
éter, a virilidade nos homens. Eu sou a pura
fragrância nas terras e o fulgor no fogo. Eu sou a
vida em todos os seres e a austeridade nos ascetas. Eu
sou o discernimento dos sábios e o esplendor dos
heróis>>9

A consciência é a compreensão do saber, é o brilho
inerente no fogo do conhecimento, é a força do
entendimento que está suportando a todo processo
cognitivo. Ela é intocável, inominável, incombustível,
inapreciável, é intocável, é o sustento que permite saber
tudo.

9

Bhagavad Gita, estancia 7, slokas 8, 9 y 10.

Está sujeito ao karma tudo aquilo que percebo
através da própria condição dialética, aquela que se
reafirma e se apropria de todo instante mediante o eu.
Perceber através da própria ótica do eu torna a cognição
instável. A lente do eu permite passar a luz da
consciência pessoal, mas torna instáveis os objetos que
a mente interpreta.
Não está sujeito ao karma “o que sabe”. Não me
refiro ao sujeito que possui consciência individual, me
refiro à consciência que não requer de sujeito para
saber. Quando o sujeito se sustenta na representação
consciente do que está acontecendo, este sujeito, por
sustentar-se no momento presente, se diluí; esta é a
magia que se desenvolve no momento presente.
Cada um está submergido em suas próprias
condições kármicas. A probabilidade de poder alcançar
uma percepção não-dual da vida vai ser cada vez menor
na medida que a relação seja formulada exclusivamente
por hábitos; no entanto, o sujeito associado a uma
percepção contínua no momento presente desintegra a
valorização do eu. O sujeito, ao situar-se no momento
presente, é como o fósforo que inflama a lenha, mas, ao
fazê-lo, se consome a si mesmo. Assim, a atenção
sustentada sobre o objeto diluí o próprio sujeito que
conhece.
O que essencialmente somos não se descobre
enquanto o eu fizer parte do processo da cognição;

percebemos isto quando nos sustentamos em um objeto
associado ao momento presente.
Tudo que é dito nos livros a respeito da consciência,
é meia verdade e meia mentira. Às vezes a
representação poética confunde porque simula que
aquilo tem forma ou qualidade. Para o gnani10, esse Atman
é essa força que está em qualquer momento como força de
saber, é o Real.

10

Referência a quem conseguiu de maneira diáfana o conhecimento da nãodualidade.

Sobre o Prarabdha Karma

- Assistente: É possível viver com a sensação ou com a
certeza de que não existe o amanhã?
- Sesha: Não é que não exista o futuro, é que no final vai
existir independente do que você fizer. Sem importar
quanto seja o esforço ou a vontade que imprimir para
criá-lo ou modificá-lo, ele sempre virá como foi definido.
O futuro não é mais que a recriação de seu prarabdha
karma.
Faça o que fizer, não vai poder evitar enfrentar o que
tiver que enfrentar. Como pode considerar ser o criador
de algo que já está instaurado ao nascer? Deve estar
sempre preparado e integro para a batalha da vida. Não
pode infligir-se um futuro que não existe; isto sim você
tem todo o direito de acreditar, que o cria, mas tem que
saber que isto apenas cria propensões mentais que
derivarão em vidas futuras. Ainda mais; para que?
Talvez termine ocorrendo o que o corretor ao qual
contratou um plano de saúde assistencial e que no final,
terminou padecendo de uma enfermidade que “não
estava catalogada”.

Diálogo sobre a Prática
Meditativa Interior.

- Sesha: Diga-me, como está a sua prática? Qual é a
estratégia que utiliza quando você enfrenta a sua prática
interior?
- Assistente: Quando fecho os olhos e aprofundo-me
em meu interior, quase sempre encontro silêncio. No
caso de que apareçam pensamentos, busco vê-los como
simples objetos, então eles se vão, desaparecem e a
mente fica novamente calma. Quando voltam, surgem
uma e outra vez diante esta mesma atitude, sempre de
calma e silêncio interior, que se mantém.
- Sesha: Sempre está assim, neste processo calmo que
o leva a ainda mais quietude?
- Assistente: Não, não sempre; às vezes é impossível
estar atenta e os pensamentos surgem sem qualquer
ordem; no entanto, a partir de um tempo há mais calma
que movimento.
- Sesha: O que faz com que você permaneça calma? É
aleatório?

- Assistente: Não, não acredito. Sempre tive problemas
com o esforço. Com o tempo averiguei que este esforço
é demasiado quando aparecem os pensamentos. Por
exemplo, o esforço de querer que desapareçam ou o
esforço de permanecer em silêncio. Tenho aprendido, e
tomado consciência de que há muitos vícios em minha
percepção que são extras.
- Sesha: E, evidentemente, esta compreensão sobre a
dispensável condição do esforço, você não a tinha antes,
surgiu há pouco tempo.
- Assistente: Sim. Não podia distinguir claramente que
realizava um esforço e que este esforço é o que agitava
a minha mente.
- Sesha: Essa evidência lhe gerou não-dúvida, ou seja,
compreensão.
- Assistente: Sim, a não-dúvida ou aprendizagem, é que
é incerto a respeito da percepção.
- Sesha: É como se o esforço mental se envolvesse na
forma de dúvida.
- Assistente: Sim. No fundo, é a falta de claridade a
respeito de qualquer tópico da realidade. Quer evitá-la,
mas é inevitável; quando sabe e conhece, então, tudo é
contundente, toda a dúvida desaparece.

- Sesha: Sim, a esta contundência a chamamos de ato
de compreensão, pois cessa toda dúvida, e se instaura o
momento de saber. O estado de esforço mental que
inicialmente utilizamos de maneira geral, parece ser algo
natural, pois assim, é como se tivéssemos o controle de
nosso mundo interior; no entanto, o esforço em longo
prazo torna-se insustentável.
- Assistente: É esgotador não poder manejar tantos
pensamentos que aparecem sem controle algum.
- Sesha: Sim, é exaustivo, avassalador e insustentável a
longo prazo. Tão insustentável como manter um mesmo
pensamento, voluntariamente. Da mesma forma o
esforço, em primeira instância, parece distanciar a todo
pensamento diferente ao que ele deseja; posteriormente
modifica uma e outra vez o pensamento dependendo do
esforço que o acompanhe. O que você diz é certo, tem
que saber fazer emergir desde dentro a força da
compreensão, uma força que por si mesma aquieta a
mente enquanto produz conhecimento.
- Assistente: Isto é muito contundente.
- Sesha: Sim. Você notou alguma vez a natureza
material da compreensão?
- Assistente: Não. É algo intangível, não? Mas algumas
vezes é muito tangível; é estranha a compreensão.

- Sesha: Pode notar a sua dúvida, pois lhe assaltam os
pensamentos, mas, pode notar a sua compreensão?
- Assistente: Efetivamente me dou conta que duvido,
mas também noto que compreendo.
- Sesha: Estou de acordo contigo, que percebe a sua
dúvida, pois se converte nela. Mas quando compreende,
e seguindo a mesma lógica, deveria converter-se
também em compreensão, não é certo?
- Assistente: Efetivamente.
- Sesha: Então, você pode sentir a compreensão,
convertê-la em algo como “pensamento” ou “sentimento”
para identificá-la?
- Assistente: Caso a compreensão fosse um sentimento
ou pensamento se desdobraria necessariamente em
dúvida e, portanto, já não seria tal compreensão, não é
assim?
- Sesha: Então a compreensão não lhe pertence,
pertence a ela mesma. Caso isto seja assim, se a
compreensão se indaga a si mesma, então, onde está
você no próprio ato da compreensão?
- Assistente: Existem duas opções, creio eu. Ou existe
o eu, ou o eu é compreensão nesse momento.

- Sesha: Sim, evidentemente. Ou seja, a compreensão
não é indagável pelo eu, mas é indagável por si mesma.
A continuidade não-diferenciada da consciência, nós
geralmente a chamamos de Atman. Quando este fluxo
de compreensão carente de eu inunda toda a percepção,
sem limite algum, quando <<isso>> se conhece a si
mesmo, então Atman é Brahman, Brahman é Atman. Por
isto o Bhagavad Gita nos ensina:

“Arma alguma pode ferir-te, nem fogo abrasar-te, nem
água humedecer te, nem vento ondear-te. Invisível,
inescrutável, imutável porque é invulnerável,
incombustível, impermeável. É perpétuo, onipresente,
permanente, incorruptível, eterno; é sem tempo” 11

- Assistente: Outro dia você comentou algo sobre a
entrega. É como se naquele momento eu tivesse
compreendido o próprio ato da entrega. Não é que te
entregue a um mestre, é muito além, é algo infinito, não
sei.

- Sesha: A entrega é uma forma de compreensão, ou
seja, é uma forma de não-dúvida com respeito a aceitar
do outro, mediante um ensinamento, que as coisas são o
11

Bhagavad Gita, estância 2, slokas 23 y 24.

que são. A carência de dúvidas libera o seu interior. Olha
o que diz o Gita que agora lemos:

<<É Indestrutível, o Supremo, é o Eterno, Sua
natureza essencial é o conhecimento do Ser>>12

Isso é em essência a Consciência: conhecimento do
ser. Sendo gnanis, somos destros em situar-nos nesta
condição e permanecer ali. Segue-me?

- Assistente: Sim.

- Sesha: Um aguçado discernimento nos permite
conhecer o que É, reconhecer o que É o real versus o
que não o é. Além mais, permite sustentar-te na
estabilidade desta compreensão, sem qualquer dúvida.
Então, quando afirmamos: “devemos estar atentos a
qualquer ato da vida”, convertemos cada momento em
um universo de aprendizagem e de liberdade. Quando
lhes digo: “temos que estar presentes”, busco situar-lhes
na condição pura da própria compreensão. O mais
próximo à compreensão, é o próprio ato de
aprendizagem, o momento de aprendizagem, o ato onde
12

Bhagavad Gita, estância 8, sloka 3.

se sabe. A compreensão que surge de qualquer
processo intelectivo se sustenta Nisso. Isso é o fluxo da
Consciência. Esta condição tem como base em si
mesma, se ilumina a si mesma. O ato de conhecer não
tem nada prévio a ele.
- Assistente: Demanda esforço manter tanta quietude.
- Sesha: Não, tem que ser um ato de compreensão
limpo. Caso o envolva sob as roupagens do “querer
compreender” ou do “querer estar atento”, isso não
funcionará. A irredutível força de saber se faz evidente.
Isso sabe e se sabe, simultaneamente. Não busca quem
está primeiro na percepção, se o sujeito ou o objeto,
porque isto se reconhece sendo simultâneo na cognição.
O objeto essencial da meditação é esse ato de
compreensão pura e carente de dualidade objeto-sujeito.
Isso é tudo o que há, o demais não existe. Os demais, a
dualidade, vai cavalgando sobre este fluir consciente e
não-dual, fazendo com que alguém venha a acreditar
que compreende, fazendo com que alguém venha
acreditar ser compreendido.
- Assistente: É muito liberador que apenas exista Isso.
- Sesha: Sim. Mas esta experiência não é diferente de
tudo os demais. E apenas Isso o sabe. Apenas Isso é
capaz de não conflitar-se e se percebendo
simultaneamente a Si mesmo e a todo o restante.
Apenas uma percepção simultânea não gera conflito

entre o Real e o ilusório. Esta percepção não-dual é
liberadora.
- Assistente: Tenho vivido isso, já se manifesta em mim.
- Sesha: Existe um transfundo vivo, que permanece em
silêncio, atento e em quieta observação, você percebe?
- Assistente: Sim. Mas, reconhece isso em mim devido
à entrega da qual falamos antes?
- Sesha: Não importa, porque posso ver em você. O
importante é a tua experiência, o teu saber.
O paradoxo consiste em que, isso não é sustentado
por ninguém, que isso, se sustenta a si mesmo. É um
mistério. O truque consiste em permitir que retroalimente
a si mesmo e adquira inércia. Semelhante a um tipo de
avalanche que, à medida que se vai deslizando na
encosta, vai aumentando o seu tamanho. A inércia da
cognição presencial, com a passagem sustentada do
tempo, começa a erradicar o sentido da dúvida, o sentido
do prazer e do desgosto, o sentido da meta na
percepção, o sentido da tristeza, a angústia, tudo se vai
liberando. Isso vai consumindo-o. A compreensão o
consome totalmente pela simples condição de que Isso
sabe. A partir dai, é muito fácil a desidentificação com a
mente e com o corpo.
Esse estado de controle, alimentado pela inércia da
atenção ao momento presente, é o que permite
inicialmente a um estudante a chegar a ser discípulo, é o

que no final lhe proverá o discernimento suficiente para
entender o que é o Real.
- Assistente: Apenas obtendo discernimento será
possível se entregar a um guru?
- Sesha: Correto; se não for assim, é impossível
entregar-se. Quem não tem discernimento e se entrega,
realmente não o faz. Não pode entregar-se, pois não
compreende. Substitui uma condição psicológica por
outra, troca o seu medo ao desconhecido por medo de
perder o seu mestre. Do viveka, o discernimento
metafísico, nasce vairagya, o desapego mental as coisas
do mundo. Este desapego espontâneo ao mundo
permite o controle da mente, o controle dos sentidos.
Vincula a inércia deste controle mental e sensório, e se
afirma antes da reação dos pares de opostos como a dor
e o prazer. Tudo isto amadurece na forma de srada, fé
nos ensinamentos de um mestre qualificado, e leva ao
constante desejo, ao intenso desejo de ver a Deus,
desejo a que denominamos de mumukshutva, ardente
desejo de liberação interior.
Com viveka se inicia o discipulado, antes não se é
discípulo. Prévio a viveka se é qualquer coisa: aprendiz
de bruxo, iniciado nos mistérios do sol ou qualquer outra
insensatez, o que cada um quiser. Mas, esta
compreensão a que chamamos de “certeza metafísica” é
a base da fé obtida pela compreensão. Isso que você
percebe eterno, imodificável e pleno de saber, é a

essência e o substrato da fé, srada. Apenas a fé nascida
da experiência clara do eterno, aceita o ensinamento de
um mestre e a disciplina que este impõe para modificar
os hábitos mentais. Apenas srada, a fé, permite
sustentar-se e compreender um caminho interior. A fé
não é a obrigatoriedade, não pode ser um dogma, de
maneira que se não acreditar em qualquer afirmação
absurda, então será uma pessoa que vai para o inferno,
uma agnóstica, uma pessoa imoral, etc. A base da fé em
sentido superior é a certeza sobre o Real, viveka. Isso
difere consideravelmente da “fé cega”, de quem acredita
por tradição e de forma inflexível.
Apenas o discernimento metafísico, viveka, é capaz
de intuir que por detrás das palavras de um guru, o que
se esconde é a Verdade. Apenas uma mente com a fé
certeira do Real, é capaz de intuir o saber que, além de
seu entendimento, a não-dualidade é a base essencial
da Consciência. Então vive por isto e para isto. Este
discernimento acompanha no silêncio da não-dualidade.
É algo que se tem sempre, é como uma nova pele da
que sempre se dispõe, de uma presença que sempre
está atenta e vigilante.
É fácil, a partir desta perspectiva de atenção
contínua, estar no mundo e realizar os atos simples e
profundos da vida; ali você não se perde em nada. Não
mais se encontrará no ônibus ou no metro perdido em
banalidades, com a mente vagando. A vigilância interna
prevalece e reage exclusivamente diante do momento
presente. É fácil estar vigilante seis ou oito horas fazendo

qualquer atividade, por mínima que esta possa ser. Você
entra na minúcia de qualquer detalhe do momento presente
e desaparece o resto do universo. Escute música e a
converta em um momento único, pois capta o momento
presente com total intensidade. Esta é a essência do
gnani, de quem vive absorto na reação presencial ao
mundo. Quando viveka amadurece também trás
exaltação, e gera uma espécie de fulgor interior; a esta
reação a denominamos de “devoção”.

- Assistente: Tive uma experiência em um seminário há
alguns meses. Recordo de um estado interior no qual
tudo era sagrado. Como explicaria isto? É como se tudo,
inclusive o inatingível, fosse sagrado, como pedras
preciosas. Não me atrevia a tocar em nada. A beleza do
simples flui em todas as coisas.
- Sesha: A essa condição mental essencial, que se inicia
ao nascer devido à aparição do discernimento, de viveka,
a chamamos de chit, Consciência. Mas ela se transforma
também, sem deixar de ser chit, em ananda, Bemaventurança. Então surge o conceito da importância das
coisas, do sagrado delas. A exaltação que surge não é a
devoção que a gente entende por tal, porque não é o
culto a algo e nem a ninguém, mas sim, é o culto ao
próprio sagrado. A devoção permite detectar Prema, o
amor supremo. Prema é essa condição do sagrado
quando se expressa através do Amor. É a expressão

que se tem para o conhecimento puro, é a expressão de
afeto que se entrega ao guru, ao mestre. No Oriente a
devoção é sagrada porque é a expressão viva da
Liberdade. Esta sensação provê o contato de unicidade
com Aquilo. Essa compreensão que provém através do
Amor se chama Prema, e a quem a tenha desenvolvido,
lhe denominamos de bhakta, devoto.
Prema, o Amor supremo, é a base essencial da
devoção e da relação com o guru. Por isto o Ocidente
não sabe o que vem a ser a devoção, não tem a menor
ideia de sua natureza essencial. Você sabe o que é o
comercio psicológico, o comércio emocional, isto você
conhece; mas a devoção é algo que as suas mentes não
entendem ainda. Entregar a ação aos pés de Deus ou
aos pés do mestre é visto como debilidade. Mas, de que
outra forma se é possível relacionar-se diante da vida se
não for com devoção e entrega a cada momento?
Geralmente é mais fácil entender a compreensão do
que a devoção. O ser humano no Ocidente está a anos
luz de entender e viver a devoção. Está impedido por
sua confusão mental em ter a diretriz no coração e a
pureza de contato com o divino. Esta ausência de
devoção não permite converter a concepção da nãodualidade em objeto de devoção pura. Então o gnani é
profundamente devoto ao Deus sem forma. É isso o que
permite a um gnani chorar sem sofrimento, chorar pela
exaltação que produz a força da compreensão que se
transforma em devoção. Um gnani não é seco, não.
Parece frio, duro, mas, não é assim. Quando esta

condição da compreensão amadurece, então a devoção
arremete, mas é limpa e lhe pode fazer saltar as
lágrimas pela simples presença de uma árvore ou de
uma montanha, mas estas lágrimas estão livres de dor,
está livre de conflito; no entanto, está cheio de
esperança, está pleno de fé, está repleto de
compreensão por tudo.

Diferença entre o Desejo e a
Entrega

- Assistente: Sinceramente desejo aquietar a mente,
mas é impossível...!
- Sesha: Desejá-lo não será suficiente. O desejo é
também transitório e momentâneo como a própria mente.
A quietude mental não se alcança desejando-a, porque o
desejo não tem a força presencial da compreensão; o
desejo é apenas uma momentânea forma de atividade
mental.
- Assistente: Sinceramente desejo aquietar a mente,
mas é impossível...!

- Assistente: Então, os desejos se desfazem?

- Sesha: Evidentemente. Você tem conseguido alguma
vez estar atenta a atenção? Tem notado a intensidade
que se vive nestes instantes? Semelhante experiência
apresenta espontaneamente traços de continuidade,
razão pela qual é uma experiência impossível de ser
imitada pela mente.

O desejo, ao contrário, geralmente cobiça a
intensidade do instante onde ocorre, mas, por ser desejo,
sempre leva implícito em si a existência de alguém que
deseja. Assim, então, o desejo vai acompanhado de
quem deseja. No final, aquele que deseja, ao identificarse com o desejo, acaba sentindo-se alegre ou triste.
E, ao contrário, teremos atividades mentais como o
ato da entrega, onde a momentaneidade não ocorre. A
entrega é uma forma muito mais madura de sentir. Não
possui a questão do sentimento, mas sim, a sua natureza
abrange uma continuidade maior. Por isto, nos estados
superiores de percepção como a Observação, a
Concentração e especialmente na Meditação, a entrega
é uma forma natural, viva e completamente presente de
atividade mental continua.
Experimentar sensações continuamente, não é
próprio da mente racional que funciona nos estados
normais e frequentes nos quais o ser humano percebe. A
perdurabilidade que impera nos estados superiores,
outorga a mente um sentido de continuidade que oferece
uma viveza especial e inconfessável, um timbre de
viveza que podemos resumir como “entrega”. E de toda
entrega, a entrega do eu, sua diluição, é a que em maior
parte favorece a atividade da entrega final. Devido a isto,
na entrega não existe a sensação de solidão, nem de
vazio, mas sim, a quieta alegria sem objeto. Porque não
há quem esteja sozinho, não há quem se sinta vazio,
pois não há um eu que questione e nem experimente.

Na vida cotidiana, como na sua, por exemplo, uma
profunda transcendência mental vai acompanhada
posteriormente de ausência de transcendência mental, é
apenas questão de tempo. Tudo é impermanente e nada
lhe preencherá completamente. Enquanto em sua vida
cotidiana existir esta contínua mudança, essa
bipolaridade de processos metafísicos e psicológicos,
muito seguramente no mundo interior haverá um caos e
um pensamento sucederá ao outro sem qualquer ordem.
- Assistente: Não sou muito hábil no mundo; nele me
surgem temores.
- Sesha: Tal vez a não vivência do mundo metafísico
leve-o ao cansaço de buscar, ou a futilidade de
encontrar, ou a solidão por não haver chegado ao
encontro com a realidade. Esse cansaço em sua busca,
seguramente o estará movendo para a prática interior. A
sua prática interior é apenas um reflexo de sua vida
cotidiana; tem que ser assim, olhe o que nela está
passando, corrija e sua prática interior será mais
tranquila, com menos pensamentos.

Sobre a Compreensão da Dor
- Assistente: A que você se refere com, “viver com
dignidade a dor”?
- Sesha: A experiência da dor é parte integrante da
mente humana. É praticamente impossível de se viver
sem a sua proximidade. Aprisiona-nos na esfera física e
psicológica,
criando
intranquilidade
e
conflito.
Compreender a dor é importante, pois sempre nos
desafia a uma faceta pessoal que é necessária corrigir.
Viver com dignidade a dor é dar-lhe a importância
necessária que ela tem, sem permitir que esta invada a
terrenos que não lhes são próprios.
Da dor obteremos compreensão. Ou seja, a dor devenos levar a aprendizagem. A compreensão que surge da
experiência da dor deve impedir que percamos o centro,
impossibilitando que nos leve além da esfera onde ela se
encontra. A dor não deve fazer com que duvidemos de
nossas prévias certezas já conquistadas, daquelas que já
fazem parte do nosso viver cotidianamente.
A compreensão é um oásis no deserto. A
compreensão a respeito da razão da dor é uma fresca
brisa que impede o nascimento das incertas dúvidas. A
compreensão, qualquer que esta seja, é algo tão firme
que afina a sua mente diante da dúvida e do
desequilíbrio. A compreensão a respeito da dor é como

uma magia maravilhosa que a natureza nos oferece.
Saber o que são as coisas e entender as razões dos
eventos é a única medicina que não oferece efeitos
secundários. O saber delimita a esfera da dor ao campo
de sua existência, sem que inunde outros aspectos de
sua própria vida. Saber o que as coisas <<São>> permite
reconhecer o limite de cada realidade. Compreender é a
força de vida que avalia a dor sem que te arraste, e nem
transforme as suas próprias certezas.
Compreender é não duvidar. Compreender, te permite
enfrentar a dúvida e evita que você caia em suas
mandíbulas.
Compreender,
leva-lhe
a
certeza.
Acompanhar de certeza as diferentes atividades da vida
sem que estas se modifiquem diante da presença da dor
é viver com dignidade.
Às vezes a compreensão chega nos momentos
críticos da vida, naqueles instantes onde a dúvida o
invade completamente e totalmente e não existe razão
para existir. Em ocasiões, diante do desespero de um
momento vem à perda voluntária de nosso próprio norte.
Diante da franca decisão de não lutar mais, a mente e as
suas dúvidas recuam e a imensa resplandecência da
compressão se apresenta.
A compreensão nos ensina que vale mais a vida do
que a sua ausência. É importante permitir a dor que doa,
não busque matá-la antes que aprenda dela. Igualmente
como o alimento que requer de tempo para ser digerido,
às vezes a dor tem o seu tempo para ser entendida.
Porque deseja erradicar imediatamente a dor? Por

acaso, não sabe que ela é um farol que ilumina a
natureza de um conflito em sua vida? Deve enfrentar a
dor e o conflito de uma maneira tal que, diante de
qualquer nova circunstância da vida, prevaleça a vida ao
invés de sua ausência. Isso é compreender.
Existe uma etapa superior na compreensão a qual
denominamos de “discernimento”. Quando o saber nos
firma na segurança de reconhecer o que é o Real e o
que é o ilusório, então a mente navega com alegria e
calma pelos oceanos do metafísico.
Ali, nessa
compreensão superior, certamente reconheceremos que
é maya, a ilusão. Centrados nesta certeza podemos viver
a cotidianidade sem que a mente se agite nos terrenos
da dúvida ou do desespero. Desta forma certeira,
reconhecerá que Brahman é a Consciência Absoluta e
não-dual; que o Real é a simplicidade de ver o universo
simultâneo e onipresente a partir de sua própria mente.
Desde esta compreensão do Real, jamais a dor e o
conflito poderão retirar as suas certezas, de tal maneira
que a tua mente sempre poderá seguir o sendero da
quietude. A compreensão é um momentâneo estado de
liberdade que outorga o saber a respeito de um objeto,
enquanto que a compreensão metafísica discernitiva é
um estado de liberdade total a respeito de todos os
objetos. A compreensão final é uma virtude que emerge
quando o ser humano deixa de passear pelos terrenos
de seu próprio desespero. A consciência prevalece sobre
qualquer outra circunstância na vida.

Quando as certezas que surgem das diversas
compreensões se afirmam em suas mentes, poderão
entender que a dor é uma mestra. Quantas coisas são
aprendidas apenas por sua presença! Existem coisas
que jamais poderiam ser entendidas se a sua sinistra
mão não tocasse a nossa pele. A dor nos leva para
dentro, nos internaliza em nós mesmos, nos obriga a
permanecer observando-nos. Ali, nessa introspecção
poderemos se caso permitir-nos que a dor exista, notar
que ela se acomoda em sua natureza originária; e é ali
onde poderemos mergulhar e examinar a causa que a
gerou. A equanimidade na aceitação da própria dor levaa a dignidade enquanto a experimenta. Viver a dor com a
intensidade que merece, sem outorgar-lhe mais ou
menos realidade, permite ver a sua verdadeira natureza.
Não sejam medíocres. Não busquem desculpas. Não
justifiquem a própria ignorância. Não permitam que a dor
os inunde. Não digam que não podem mais. Não devem
mudar nada, apenas devem viver atentos.
Vivam, mas sem a mediocridade de estar pensando a
todo o tempo, sem a mediocridade de estar no vórtice da
miséria interior, dos conflitos psicológicos e mentais.
Detecte-los, saibam quando aparecem, deem um tempo
para vivê-los, mas não os convertam na continuidade de
suas vidas.
Encha-se de vento, de sol, fique pleno com a cidade,
com os edifícios, de coisas que estão acontecendo. Não
encham a vida de solidão, de angustia, de desespero, de
situações que não existem, de passados que se foram e

que irrefutavelmente não será possível que sejam
modificados. Preencham a vida com pequenos instantes,
com a chuva, com o ar, com o céu, com sonhos, de
coisas que existem aqui no momento presente.
Jovens, viver atentos é a única opção de vida
coerente. No entanto, quando as suas mentes fugirem
pelos orifícios da história, busquem gentilmente e sem
violência regressar e interagir exclusivamente com o
momento presente. Sejam conscientes diariamente de seu
ir e voltar, mil e uma vezes pelo labirinto mental. Quando
detectarem o hábito que os leva a encadearem-se sem
sentido ao passado, reflexionem-no e conheçam-se.
Vejam o mundo como algo que está nascendo; o
mundo está aparecendo a cada instante. O mundo não
está vindo, nem está partindo; o mundo é todo presente.
Suponham que em qualquer instante morrem e vivam
sempre com a intensidade do último vestígio do
percebido.

A Dúvida Cognitiva e Psicológica

- Assistente: Disse-me que o que ajuda a desestabilizarme é a dúvida; agora mesmo, nesta última prática
meditativa, não me dei conta que é assim, bem parecia
que me atacava uma espécie de sonolência
acompanhada de um jogo constante de imagens visuais.
- Sesha: É exatamente o mesmo. Sempre, diante da
força da certeza cognitiva, o que se estabelece é o
conhecimento gerado pelo saber. Quando falamos de
dúvida, me refiro à dúvida cognitiva, que evidentemente
se reverte também como dúvida psíquica, ou seja, a
base da inquietude, da indecisão, ausência de
tranquilidade, medo e de todo o tipo de emoções
detectadas. Busco dizer-lhe que a dúvida se traduz em
você como um tipo de sonho, como imagens. A dúvida é
a fonte de não poder sustentar-se na atividade cognitiva
estável.
A dúvida é a flutuação da mente. Esta flutuação se
parece ao conceito da dialética que se estuda no
Ocidente no processo cognitivo. O vedanta relaciona o
conceito da dúvida a atividade manásica 13 , e o ato
13

É importante diferenciar a dúvida epistemológica da dúvida psicológica. A confusão entre
ambas as definições dificulta muitas vezes aos estudantes em ter uma clara compreensão a
respeito do tema. Duvidar, a partir do ponto de vista psicológico, se refere a um sentimento
de inquietude onde a mente não consegue determinar com claridade o objeto de sua

mental da compreensão consciente o denominamos de
budhi. Se existe atividade manásica não há atividade
intelectiva, ou seja, não há processo budhico. A
compreensão proveniente do saber nunca será
detectada enquanto existir a dúvida, enquanto houver
flutuação mental. A compreensão, o saber ou a atividade
budhica, se expressam como sendo o conhecimento
gerado por um ato consciente.
Assim, enquanto houver atividade flutuante na mente,
não ocorrerá atividade intelectiva. Enquanto se sabe não
duvida, enquanto duvida não se sabe.
- Assistente: Sim, entendo.
- Sesha: Quando você fala a si mesmo: “tenho dúvida”
ou “estou duvidando”, nos referimos a um processo
prévio que se desencadeia no processo dialético. O
processo dialético que se percebe como tese, antítese e
síntese, procura um acomodamento mental que,
segundo a filosofia ocidental, leva-o ao saber. Primeiro
deve ter uma percepção sensorial através da qual você
percebe; a esta atividade a denominamos de “tese”.
Diante da atividade sensória existe uma resposta mental
associada a um conceito previamente estabelecido ou
aprendido e radicado na memória ao qual se denomina
de “antítese”. Quando existe coincidência entre ambos
análise; e ao contrário, a partir da perspectiva epistemológica, a dúvida se estabelece como
um modelo de oposição (teses e antíteses) mediante ao qual a imagem percebida tem que
assemelhar-se a um evento previamente conhecido e estabelecido na memória. Por tal
motivo, quando analisamos a mente, o antakarana, temos de referenciar o conceito de
dúvida a partir de uma perspectiva essencialmente epistemológica.

os eventos, tese e antítese, então nasce o processo
cognitivo que a filosofia denomina de “síntese” e ao qual
se adverte como o saber propriamente dito.
O processo sintético que o Ocidente apresenta tem
algumas coincidências com que descreve a filosofia
vedanta. Para o vedanta, o processo tese-antítese, se
identifica como sendo manas, movimento da massa
mental, da memória. Manas possui naturalmente a
mobilidade, a flutuação, tal como, devido à rotação da
terra, nascem as impermanentes ondas que fluem sem
descanso na superfície do mar. Esta flutuação mental se
denomina de manas. Manas é o movimento constante da
memória ou chitta. Chitta é o compêndio geral de
informação que a memória registrou para sempre. O
constante movimento de chitta se denomina de manas.
Denomina-se de budhi, a momentânea paralização da
flutuação de manas. Neste instante no qual a mente
cessa de gerar movimento entre as diversas informações
que formam a história, ali, neste instante, se produz o
conhecimento. Devido a isto o saber requer da ausência
de dúvida e a ausência de flutuação implica na aparição
do saber.
- Assistente: Quer dizer que, toda flutuação mental é
dúvida?

- Sesha: Sim, inclusive pensar na dúvida também é
duvidar. Compreende?
- Assistente: Sim, creio que sim.
- Sesha: Toda atividade dialética mental requer de
dúvida. A dúvida leva implicitamente a atividade egóica,
devido a que a atividade egóica é eminentemente
diferenciadora. No entanto, existem variados tipos de
cognição imediata que não requer o processo dialético. A
dúvida, como flutuação mental, é um processo, é um
modelo cognitivo que o Ocidente apresenta como
protocolo de funcionamento da mente. O vedanta se
aproxima deste protocolo, mas esboça um desenho da
mente baseado na sobreposição de quatro estados
básicos aos quais denomina de manas, chitta, budhi e
ahamkara; a dúvida ou flutuação mental, memória ou
matéria mental, intelecto e egoísmo respectivamente.
Por extensão, o vedanta apresenta percepções onde se
mantém qualquer um dos quatro estados. Por esta razão
existem variadas formas de cognição possíveis, que se
relacionam com os cinco diversos estados de
consciência:
Sonho,
Pensamento,
Observação,
Concentração e Meditação.
Buscamos um tipo de cognição no qual prepondere
a atividade budhica. Desta maneira a atividade flutuante
manásica, semelhante à atividade diferenciadora
ahamkara, não se fazem presentes, situação que nos leva
a cognições não-diferenciadoras ou não-duais.

A cognição budhica se assemelha ao próprio ato de
aprendizagem. Também budhi pode ser notado no
processo de surpreender-se. Em ambas as situações a
mente deixa momentaneamente de flutuar entre opostos
e emerge o brilho intelectivo do saber. A falta de quietude
mental se origina no fato de que o seu sistema mental não
consegue sustentar-se de maneira estável em uma condição
de aprendizagem, de surpresa, em um ato de conhecimento,
em um ato de saber. Para promover cognições estáveis e
poder de forma estável, navegar no oceano de seu mundo
interior, é necessário à barca do momento presente. Mas, se
situa a barca em um deserto não navegará.

Qualquer sinal de inquietude que surgir em sua mente
a respeito da prática interior, não é mais que a
impossibilidade de poder sustentar-se ou poder sustentar
o nível de compreensão presencial daquilo que acredita
que é. Esta compreensão deve ser sustentada, mas as
impermanentes imagens mentais o impedem, também o
sono e o cansaço.
O momento presente é o salva-vidas diante da tormenta
que detona a dúvida em seu mundo interior. Se há
certeza não surgem os pensamentos. Enquanto existir
em ti resquício de dúvida a respeito da natureza do
momento presente, então o momento presente não será
estável e emergirão as ondulações de pensamentos;
você deve navegar em suas próprias certezas. Mas,
repito: não lhe é solicitado que saiba o que não sabe,
mas sim, que se firme no que realmente quer ou
conhece. A compreensão é compreensão em qualquer
nível no qual você se encontrar.
Também há compreensão em um assassino que sabe
como planejar um crime; isto também é compreensão.

Nossa compreensão, devido a que é carente da
intencionalidade, não induz nenhum sinal de
identificação entre o conhecido e quem recorda. Desta
maneira buscamos um modelo de cognição que leve a
não-dualidade. Essa é a única e imensa diferença entre
a nossa compreensão e a que tem um assassino em
relação ao seu crime: o assassino segue sendo
criminoso antes e após o assassinato, e ao contrário,
você não segue sendo a mesma pessoa antes ou após
estar fluindo no momento presente.
Não é muito que se pode dizer a respeito do mundo
interior, exceto que o que você acredita que é pode
submergir-se e identificar-se de forma equivocada com
os pensamentos, fazendo-te ver e reconhecer-se como
parte deles. A sua opção mais inteligente é distanciar-se
deles e reconhecer-se sem historia, experimentar que é
o personagem de sua própria experiência; você é o
objeto e o sujeito em sua própria mente.
Então, no final, qualquer prática interior, fica resumida
em situar-se em três estados superiores de consciência
dos cinco possíveis: Observação, Concentração ou
Meditação. E por que não se sustenta em qualquer um
dos três? Porque duvida, porque não acredita em ti, pois
normalmente não acredita no que está fazendo, nem
valida as suas próprias indagações. Acredite em você,
em suas próprias certezas.

Pensar Versus Sentir
- Assistente: É melhor possuir uma natureza intelectual,
ou uma sensível?
- Sesha: Os instantes intelectuais e os de sentimento
são respostas mentais diferentes. Uma resposta
coerente, tanto diante de um momento presente
intelectual, como diante de um sensível, deve ser de
igual natureza. Não existe um tipo de conduta tipificada
que determine uma reação especifica. Uma reação
natural implica isso, naturalidade, não esquemas mentais
pré-formados.
É importante que não deixe de ser você mesmo. A
sensibilidade lhe servirá na medida em que se expresse
de forma natural. De que te serve ser sensível, se não é
natural ao expressar a sensibilidade? Não pode permitir
que o intelecto lute com a sensibilidade pelo fato de
considerá-la uma reação negativa ou que implique um
certo tipo de debilidade. Toda resposta deve situar-se em
oportunidade de lugar e tempo. Tampouco pode
subestimar a sua capacidade intelectiva, por assumir que
te torna fria ou insensível. Tudo tem sentido no momento
e tempo oportunos. Além desta situação, as reações

mentais são simples montagens que levam a confusão
pessoal.
Você deve entender que apenas tem sentido uma
resposta ao momento presente. A ação mais eficiente
que pode realizar é aquela onde a resposta não leva
implícito o sentido egóico. A esta resposta física ou
mental que surge do momento presente a denominamos
de dharma.
Evidentemente, é possível pensar sem que haja
alguém que pense. Da mesma forma, se é possível atuar
sem que aja alguém que atue. O problema essencial da
ação física ou mental tem raiz no experimentar-se como
sendo o possuidor da ação que se realiza. O próprio ato
de pensar ou de sentir não são errados; o problema se
estrutura no sujeito que se crê um ente pensante ou
sensível.
Então, você não deve subestimar o que sabe, nem
hipervalorizar o que sente. Poderá sentir ou pensar de
forma tão natural que pode interagir com o momento
presente sem quem sinta, nem quem saiba. Se sente, mas,
é você quem sente, simplesmente reafirmará os hábitos de
conduta que te levam a apresentar uma reação futura ou
passada baseada no sentir. Se pensar, mas, é você quem
pensa, simplesmente igualmente reafirmará o seu
passado ou o seu futuro baseado no intelecto, e com
tudo isto a permanência de sua condição egóica.
A sua reação não deve estar baseada em defenderse psicologicamente e nem em agredir. O que não pode
de nenhuma maneira é hipervalorizar uma condição a
custo de subestimar a outra, semelhante a que não se
pode subestimar as suas mãos para hipervalorizar as
suas pernas, nem subestimar os seus ouvidos para

hipervalorizar a sua boca. O dilema, tanto da ação como
da cognição, é quem está por trás como sujeito ativo e
proprietário das ações.
Pode aproveitar o dinamismo e a força de seu
intelecto para convertê-lo em um justo raciocínio, preciso
e firme. Então a mente intelectual se converte em uma
ferramenta maravilhosa para examinar a natureza da
realidade. Você se assegura ao conhecido, acreditando
ser o dono do saber e apenas encontra o egoísmo, e
como isto, dor. Tampouco pode subestimar o seu
intelecto para supervalorizar o seu sentimento. Sinta
tudo o que tenha que sentir e pense tudo o que tenha
que pensar, basta que não se aproprie do que realiza.
Esta é a única saída que tem para alcançar a
tranquilidade na vida.
É preciso aceitar a sua natureza, receber com
contentamento a vida que nos chega. Graças às ações
mentais e físicas que trás o karma poderemos aprender
e desde aí, criar precisas certezas do que é o real e do
que é ilusório.
Quando te conheci você era eminentemente
racional; com o tempo se tornou eminentemente mais
emocional. Não sei se isto é bom para você ou não;
evidentemente é uma situação que apenas você poderá
valorizar. O que não pode, é negar-te a ser o que é.
O que não importa, é pressupor o que deve ser. Esta
fecunda capacidade intelectual que maneja, é um
elemento que distorce quando esta não é solicitado. O
que distorce? A resposta a um momento presente que
não requer esta capacidade intelectual. Quando

aprender a saber, não devido a informação acumulada,
mas sim, devido a compreensão que ela gera, então não
subestimará a sua mente e talvez poderá estar mais
confortável consigo mesmo.
É possível pensar sem que exista sentido de
propriedade? É possível sentir sem que exista sentido de
propriedade? É possível atuar sem desejo de fruto?
Naturalmente que sim. O problema real não é pensar,
nem sentir e nem fazer, não. O problema que surge de
uma epistemologia ou de uma ética mal entendida nasce
de situar-se equivocadamente como sendo o proprietário
de qualquer destes três atributos.
O nascimento de “eu conheço”, do “eu sinto” ou do
“eu atuo”, nos submerge no lodaçal dos conceitos e das
probabilidades; é ali onde nasce a diferenciação entre o
conhecedor e o conhecido. A presença do eu gera caos.
Quando quiser converter as suas necessidades no norte
sobre o qual quer levar a cabo a uma atividade
específica, então o querer possui-la e direcioná-la, faz
com que nunca chegue a um final feliz.
Mas também pode converte este mesmo intelecto em
um dom e não apenas em um castigo. Quando aprender
a manejar a razão, esse maravilhoso mecanismo lógico e
coerente, de modo que funcione por si mesmo de forma
natural, então a mente será sua aliada e o seu
sentimento será um oásis onde poderá descansar.

Sobre a Indagação Interior

- Assistente: O que acontece quando na prática interior
nem sequer se percebe o espaço entre os pensamentos?
- Sesha: Caso isto ocorra, talvez esteja pensando. A
pergunta é: o que se deve fazer para evitar isto? Faça o
mais simples: se de conta que está pensando! O ato da
compreensão, de saber, lhe arrasta novamente ao
momento presente. Isto lhe situa na atenção ao momento
presente e diluí instantaneamente qualquer pensamento,
entendeu?
- Assistente: Sim.
- Sesha: Apresento-lhe de outra forma. Tem que indagar
essa massa em atividade que se agita na forma de
pensamentos. Ou seja, pergunta quem está pensando
tudo isto? Ao indagar sobre <<quem pensa>>, dessa
massa de atividade emergirá o eu como resposta. Eu
penso! Você substituirá os pensamentos por outro mais
frequente denominado de “eu”. Pelo menos, indagar fará
com que, em vez de ter milhares de pensamentos, você
permaneça intermitentemente em um: eu. O eu é o
pensamento mais comum que há na mente. Mas, se fica
um eu como pensamento final, como dissolvê-lo, então?

Fácil, atenda: se te situa em seu interior, atentamente e
sem intervir, notará que é capaz de detectar os
pensamentos à distância e se diferenciará deles. A
massa de atenção presencial dissolverá o pensamento
de eu e o tornará a testemunha de um vazio carente de
pensamentos; a isto lhe denominamos de “estado de
Observação”, me companha?
- Assistente: Mmmmm...
- Sesha: Quando não souber o que fazer, indague a sua
mente.
- Assistente: E esse “eu” que disse agora, é o que
afirma Ramana Maharshi, não?
- Sesha: Sim.
- Assistente: Indagar o eu não te leva necessariamente
a Atman.
- Sesha: Não, indagar o eu pode levar-lhe simplesmente
a estados intermediários de percepção como a
Observação ou a Concentração.
- Assistente: O que é este eu que fala Ramana?
- Sesha: É o sujeito. Esse “eu” é o sujeito individual que
raciocina e se pensa a si mesmo como sendo alguém.
Esse sujeito deve ser indagado da mesma forma que ele

indaga os pensamentos. Quando indagar o eu, situando
a atenção no momento presente sem intervir com
nenhum objeto mental, imediatamente passará a um
estado carente de pensamentos. Este estado é a simples
Observação interior, onde o agente de percepção deste
estado se percebe sem história. Ramana indagou o eu e
saltou diretamente a Atman, mas quem busca e não
possui ainda o discernimento de Ramana, indagam o eu,
mas acabam em qualquer lugar, inclusive dormindo.
Outros, com discernimento mais desenvolvido, indagam
o eu e saltam a estados superiores de percepção como a
Concentração ou a Meditação.
- Assistente: quando lia Ramana não chegava a
compreender a qual Eu ele se referia como “ele que
indaga o eu”.
- Sesha: O Eu que finalmente indaga é o Atman, o eu
que inicialmente indaga é o sujeito.
- Assistente: A consciência é o Eu?
- Sesha: Sim, o Eu é a consciência. A consciência como
perceptora se denomina de Atman. O Atman tem a
condição de não ser indagável, não há nada prévio a Ele
a não ser Ele mesmo.

Emoção e Exaltação

- Assistente: Qual realidade possui as emoções? Pois
para mim é impossível separar-me delas.
- Sesha: Se você está acostumada a interpretar o seu
mundo interior através das emoções, evidentemente será
difícil convertê-las em um objeto independente do
observador. Normalmente a emoção arrasta o perceptor
como parte integrante da própria emoção. Assim, então,
o sujeito, por identificação com o experimentado, assume
que é ele quem se emociona. A emoção, é um tipo de
resposta a um evento qualquer, é apenas um hábito.
Semelhante aos pensamentos, a emoção é uma espécie
de resposta interior que arrasta a testemunha e o
envolve, tal como, se entre mescla o sal dissolvido no
mar. A constante reafirmação de um tipo de resposta
emocional, converte a sua vida cotidiana em altos e
baixos onde elas aparecem e desaparecem como as
ondas do mar. Às vezes, inclusive, são como ondas
imensas que nascem na intensidade de uma tormenta.
No exercício prévio, onde escutávamos música, você
convertia o som em emoções. O seu corpo se movia ao ritmo
do incessante vai e vem das notas e compassos. As

recordações se agitam e as emoções intervêm
classificando-as segundo a intensidade que os hábitos

buscam por conveniência. A sua sensibilidade aflora e as
lágrimas por momentos brotam. Às vezes surge certa
sensação de entrega ao som que inunda e te arrebata.
Nada disto é importante, são simples reações mentais na
forma de emoções que vem e vão. Nada disto é
conducente a não-dualidade, são simples jogos que você
assume com sendo agradáveis e construtivos.
Pedi-lhe que ouvisse a música; pedi a todos,
inclusive a teus companheiros, que fizeram o mesmo.
Mas não, não foi possível para você fazer. Interviu a sua
mente e sobrepôs emoções as notas. Solicitei-lhe que
apenas ouvisse a música, que a sua atenção se
projetasse ao alto-falante de onde saia à projeção
sonora, Mas não foi capaz de realizar, você se
submergiu em sua mente e se envolveu com as
emoções que lembrou. Como são emoções gratificantes,
acredita que fazer isto é algo belo; se for uma lembrança
ruim lutaria por evitar estar unificada com ela.
A sua constante emoção é incorreta. Não deveria
viver sempre na circunstância da excessiva sensibilidade
mental, de forma semelhante que não é preciso a toda
hora pensar em comer ou ir ao banheiro. A emoção tem
validade nos momentos onde esta se converte em uma
resposta válida a um instante que acontece. No restante,
é tão incômoda como um cisco no olho.
A expressão emocional é válida enquanto a
interação implicar na sua aparição; apenas assim é
coerente. Não é válido tratar de validar emocionalmente
um instante que não necessita esta expressão. Não se
requer de emoções para muitas coisas da vida! Introduzi-

la continuamente como uma reação a circunstâncias que
não as correspondem acabam confundindo-te.
Temos aqui que, a invasão da emoção no espectro
da percepção, chega a ser errada quando a sua
apreciação não parte do momento presente que
acontece. Para que serve emocionar-se, neste instante
que me escuta, devido as paisagens apreciadas por
você a alguns dias enquanto dirigia a este local? Não há
relação alguma entre o dia de sua vinda, sua emoção
associada à paisagem e este momento em que me dirijo
a ti. Não há coincidência entre a resposta, a ação física
ou mental, com aquilo que está acontecendo. Entenda:
não se afirma que a emoção seja má, ou que os
sentimentos sejam errados, ou gerem qualquer
debilidade.
A emoção tem o mesmo valor que tem o comer, o
respirar, ou o valor que tem o caminhar, ou a prática de
qualquer esporte. Adquire significado dentro do
andamento da vida, e quando corresponde em um
instante de acordo com o contesto que a vida apresenta.
Mas a invasão desta reação em outras realidades, em
outros momentos presentes, confunde. Confunde, pois
você vive vidas fora do tempo; uma, inexistente, pois
adverte uma resposta que não tem validade; a segunda,
um momento presente não vivido devido a sua anulação.
Onde está a solução ao problema da resposta
emocional? A solução, naturalmente, não está em evitar
emocionar-se, devido isto ser um absurdo. Tampouco,
em estimulá-la ou determinar que seja má ou negativa.
O controle na emoção está em encontrar a justa
medida a cada momento. Responder com suficiente

destreza para permitir a emoção nascer quando
corresponde e morrer quando acaba é uma qualidade
que poucas pessoas possuem. A esta maravilhosa
qualidade que outorga uma medida justa a qualquer
atividade mental a denominamos de “discernimento”.
Aprender a medir com uma escala de valores coerentes
a cada ação, sem ter que invadir outros cenários, é um
ato de liberdade dinâmica, pois se é livre enquanto se
realiza ação.
O discernimento acompanha e controla a emoção,
levando-a a um terreno onde deve ser experimentada
apenas em oportunidade de lugar e tempo. A solução
mais eficiente e mais ética diante de qualquer ato é viver
em oportunidade de lugar e tempo, sem desejo de frutos
e sem sentido egoísta. Esta é a escala mais universal a
respeito de qualquer ação na vida de todo ser humano,
essa é a chave moral.
A afirmação que determina a realidade a partir do
aspecto metafísico é a que “Brahman é Real e maya é
ilusão”. A afirmação que determina o caráter
epistemológico da realidade no ser humano é: “A
realidade é uma corrente de cognição não-dual”. Mas a
escala, a afirmação que afirma o desenvolvimento ético,
é a que apresenta que toda ação tem que ser realizada
em oportunidade de lugar e tempo, sem desejo de fruto e
sem sentido egoísta.
O que tem de válido neste modelo advaita, é que
podemos integrar a metafisica e a epistemologia com a
ética, e tudo isto em um ambiente que é a prática
meditativa. Esta apresentação prática, que é a conjunção
destes três parâmetros básicos, destas três posturas

iniciais, é que o que tem de grande a filosofia vedanta em
relação a filosofia ocidental. Porque a filosofia ocidental é
hábil
no
desenvolvimento
da
metafísica,
da
epistemologia e da ética, mas no final, nenhuma delas se
integra em uma unidade prática. O vedanta é um imenso
diamante!
A elegância das ideias, a inteligência no manejo dos
conceitos e a profundidade de suas conclusões, fazem
do vedanta um summum de coerência a respeito das
hipóteses teóricas-práticas sobe as quais se desenvolve.
O vedanta está maravilhosamente apresentado porque
não tem fissuras intelectuais, pois a sua validade se
afirma em fatos completamente práticos. Isto que
estamos estudando tem grande valor, entendendo ou
não entendendo.
Não deve confundir o dito de que não se deve
abordar a vida sem desejos de frutos e sem egoísmo;
tampouco o que afirma que deve estar atenta como
mecanismo de vida. O mundo das emoções é
verdadeiramente confuso e mutante. Além desta forma
de sentir existem formas internas mais estáveis e
intensas que as próprias emoções, existem experiências
internas, que chamaremos de exaltações, cujas raízes
são profundamente mais estáveis. Estas exaltações são
maravilhosamente construtivas e não possuem o
preconceito de momentaneidade que tem as simples
emoções. A vivência de percepções estáveis recria
formas de sentir as quais o ser humano habitualmente
não chega. O valor da estabilidade no sentir leva a
liberdade emocional. Então surge a alegria, a alegria de
saber, de ser. Emerge a alegria da ausência de dúvidas,

nasce à alegria de enfrentar o mundo sob uma
compreensão tão livre e absolutamente elegante que a
única resposta a qualquer inquietude é o silêncio, o
silêncio que outorga o Saber.

A Profunda Compreensão Frente
aos Hábitos

- Assistente: Eu fumo e sei que faz mal para o meu
corpo. É como se a consciência, quando se faz presente
em mim, fosse masoquista?
- Sesha: Quando você fuma, sabe que isto lhe causa
dano. Evidentemente que isto é um ato de compreensão.
Ou seja, não há dúvida que causa prejuízo o hábito de
fumar. Mas essa não é a compreensão que buscamos. O
ato de compreender retira o cigarro, a sua necessidade e
as suas justificativas, e o que fica sim é a consciência.
A compreensão a respeito a um evento qualquer,
como em seu caso quando fuma, avalia a realidade do
fato. Ou seja, valida a existência do cigarro, de seu
corpo e do prejuízo que faz sobre ele. Mas esta
compreensão se associa, por sua momentaneidade, ao
que denominamos “raciocinar”.
A consciência avalia o ato de raciocinar, como
também acontece com o ato de sentir. Mas estes atos
de compreensão simplesmente outorgam realidade a
uma segmentação do processo cognitivo. A
Consciência, com letra maiúscula, e da qual fala o
advaita vedanta, tem a ver com o ato de compreensão
associado à continuidade de reconhecer a própria
Consciência como o substrato do pensar e do sentir, o
que há antes que eles existam e o que continuamente

se adverte após serem reconhecidos, e não o
julgamento sintético que no final se produz na mente.
Veja a compreensão sem o cigarro, sem a
justificação de que você quer fumar; observa a
experiência sem esses fatores diferenciadores que
funcionam em sua mente e adverte o que fica. O
resultado final é a compreensão que estamos buscando.
Não é relevante a compreensão de que fumar lhe causa
dano; isto é pouco, não é uma compreensão profunda. É
rasa esta compreensão, pois, ainda que a tenha,
continua fumando. Deve buscar a compreensão que lhe
leve a não duvidar jamais que fumar causa dano ao seu
corpo; assim desta maneira, deixará finalmente o vício.
A consciência não é masoquista, pois, não intervém
diferenciando o “bom” do “mal”. Ela é como o espaço,
que não é culpado da presença de volumes esféricos ou
cúbicos. A consciência é imparcial, mas é à base de tudo
o existente. Perceba como, enquanto você sonha, toda a
substância dos diversos objetos ali constituídos, sejam
materiais ou ideais, não são mais que expressão da
consciência do sonhador. Se observar no seu sonho um
fumante que taxa a si mesmo de masoquista, lhe poderá
dizer que saber ou não saber é improcedente para a
consciência do sonhador, pois este se vê não afetado
por qualquer ato que realizem os sonhadores. O
sonhador é à base de tudo o existente, mas nada do que
se cria o afeta.
Enquanto você fuma joga com o hábito de ser
rebelde, acredita que você tem o controle de fumar ou
não, mas com a sua compreensão o que faz é justificarse em ter um vício. Esta justificação é tão momentânea

como a compreensão que te leva a ela. Mas se esta
compreensão lhe retira os cigarros e lhe retira a
justificação, notará um universo novo e ilimitado além de
qualquer conceituação que assuma momentaneamente
como sendo válida. Esta compreensão associada ao
ilimitado é o que subjaz na forma de momento presente, e
é o que buscamos como base para situar a atenção.

Eixo Central Psicológico Versus O
Não Realizador

- Assistente: O que devo fazer com a minha mente, por
acaso devo esperar que se acalme?
- Sesha: A própria vida é o melhor laboratório de
aprendizado.
Na
vida
cotidiana,
detectamos
continuamente duas fundamentais facetas conscientes:
reconhecer a nós mesmos e reconhecer o mundo. Do
que é constituído o mundo interior? Nossas lembranças,
os pensamentos associados à infância, a adolescência,
juventude e maturidade. Tudo isto vão e vem com
diferente intensidade; muitas vezes aparecem como as
nuvens no firmamento, sem sentido de direção, vem e
vão como os automóveis nas ruas, como o vento que
segue sem ordem aparente em qualquer canto da
paisagem.
O mundo interior associado aos sonhos, igualmente
se encontra em uma constante mudança. Não somos os
mesmos em cada sonho, nem se mantém a identidade
do sonhador ao longo da mesma noite; inclusive no
próprio sonho mudamos as nossas próprias facetas de
personalidade. Nossos sonhos são construídos com
retalhos de memória que se aderem uns aos outros para
formar as cadeias de pensamentos.

O que somos como entidade psicológica é nada
além daquilo que pensamos. Nem acordados e nem
dormindo existe uma ordem definitiva. O caos se
apodera das percepções uma e outra vez. Estamos
impedidos de manter um eixo central psicológico porque
não há uma referência interior estável. Tudo se modifica,
desde nossos pareceres a nossas lembranças. O ir e vir
da mente tempestuosa nos leva a tormenta de
pensamentos sem sentido que aparecem sob a luz da
consciência.
Por que não encontramos o sentido de autoevidência estável? Porque nosso mundo psicológico é
totalmente variável. Qual é a saída a este dilema
pessoal? Reeducar o sistema mental através da própria
vida, aproveitando o fato de simplesmente estar atento a
cada coisa que se está produzindo, para encontrarmos a
nós mesmo.
Quanto pode durar o processo de reeducação
mental? Seguramente vidas. Quantas? Muitas,
poucas…, isso ninguém sabe. Isto é um completo
mistério, mas em algum momento tem que iniciar apenas
pelo fato da própria dignidade de existir com coerência.
Você me pregunta: O que tenho que fazer, por acaso
devo esperar? Respondo-lhe: por acaso quem espera é
o mesmo que conhece? Ou há um em você que sente
esperar e outro que sabe conhecer? É por acaso a
própria sensação de inquietude de não conhecer-te, ou,
é o ato pleno da consciência que sabe que há
inquietude? É muito diferente identificar-se com a
impermanente sensação, ou, reconhecer-se como quem
sabe das inquietudes. Enquanto você se identificar com

as sensações vai converte-se nelas; e ao contrário,
enquanto for o conhecedor de sua inquietude, pode
distanciar-se dela, converter a sensação em objeto de
percepção; assim distanciada a sensação, se converte
em um objeto perceptível e, portanto, basta observá-la
de forma equânime para que esta desapareça.
Quando você se identifica com os sentimentos ou
com os pensamentos, se converte neles. Segundo os
classifiquem, poderá ter variadas formas de resposta e
assim, se converte em variadas pessoas. Chega a haver
momentos nos quais pode haver vários habitantes em
sua cabeça, e todos eles com a capacidade de reagir
segundo a sua peculiar vontade. Devemos aprender a
viver mediante uma exclusiva forma de resposta; não
tem sentido desfocar nossa personalidade em tantas
frações que requerem o controle da ação.
- Assistente: Isso não está em desacordo com o sentirse fazedor?
- Sesha: Sim e não. Deve aprender a ser hábil na ação.
Quando caminha não tem sentido dizer “estou
caminhando”; quando come; não tem sentido afirmar
“estou comendo”. No momento presente a ação pode ser
realizada fluindo, ou seja, carente de alguém que a
realiza.
Perceba que os seus olhos veem, mas não se veem a
si mesmos. Seus olhos não necessitam ver-se entre eles
para poder ver. Igualmente o seu eu não é necessário
como agente participe da ação presencial. O momento
presente, por definição, impede a aparição egoica, mas

não restringe a capacidade de uma resposta habilidosa
diante da ação.
Efetivamente tem que ser o protagonista da vida, mas
o que importa não é quem é o proprietário da ação, mas
sim, o que é o que conhece ao atuar. Somos
essencialmente o que conhece ao atuar.

A Respiração como Objeto de
Prática Externa: Cânones a Seguir
- Assistente: Geralmente inicio a mina prática interior
situando a minha atenção na respiração, isto é válido?
- Sesha: Sim, é permitido. Existem técnicas de
pranayama cujo fim é preparar, mediante o controle
adequado da respiração, estados profundos de
Observação, Concentração ou Meditação.
Evidentemente, converter a atenção em objeto de sua
própria atenção, não é a prática mais frequente nem a
mais simples de alcançar; requer de um altíssimo nível
de controle interior. No entanto, e antes de alcançar
estados mais profundos de não-dualidade, há estudantes
que geralmente necessitam de degraus que os levem,
passo a passo, ao encontro com o Ser.
Normalmente, ao início da prática interna, é dificil
diminuir a agitação dos vrittis, dos pensamentos. A
mente, envolvida no vórtice de pensar e de sentir, trás
todo tipo de lembranças que vertiginosamente se
confundem uns com os outros. Para desacelerar a
mente, é preciso em algumas ocasiões, no caso dos
estudantes que não possuem uma estrutura mental
adequada, um passo prévio de atenção à respiração; isto
acalma um pouco a mente, mas há de se entender que a
atenção à respiração é uma prática de meditação
externa.

A equivocada disposição da atenção é um fato
frequente. Situar a atenção projetando-a através dos
sentidos aos objetos, é a maneira correta de estar “fora”.
A prática externa requer que a atenção pouse sobre os
objetos, sobre o conhecido, e não sobre o conhecedor.
Colocar a atenção em quem percebe os objetos externos
induz um sentido de distância que promove a dualidade
cognitiva objeto-sujeito.
Deve escolher situar a atenção em escutar a
respiração. Outra opção é situar-se no tato e notar o
fluxo da respiração ascendendo e descendendo entre o
nariz e os pulmões, ou, inclusive, notar o movimento
pulmonar. Tudo menos reconhecer-se como sendo o
sujeito que respira.
Se realizar corretamente, ou seja, se conseguir
situar-se nos objetos e não na atitude de observador
destes, o sistema lhe levará espontaneamente “dentro”;
ali, você será o espectador do vazio interior, situação
que se traduz como ausência de pensamentos, ou seja,
passará de Observação Externa a Observação Interna.
O que sim você deve ter é a claridade sobre os
cânones das duas opções que tem para praticar, interna
e externa. Quando se realiza a prática externa, a
atenção deve pousar-se sobre o objeto, ou seja, no caso
da respiração, você deve “ser a respiração”; por
nenhuma razão pode observá-la. Se observar a
respiração, a sua mente fará um esforço em sustentar
esta cognição. E ao contrário, “ser a respiração” implica
em menor esforço cognitivo. Quanto maior esforço,
maior será o sentido de diferenciação objeto-sujeito na
cognição. Este aumento de esforço induz a aparição de
pensamentos.

Quando você está fora, deve prevalecer o objeto
observado, a sua atenção deve pousar-se no objeto. O
que vale neste momento é o objeto, não a interpretação
que você tem dele. Se experimentar a respiração, deve
abordá-la com os cânones estabelecidos para convertêla em uma experiência estável e firme. Estes cânones
implicam necessariamente que a sua atenção tem que
depositar-se sobre a respiração, deve seguir o fluxo
respiratório, deve notar como entra e sobe a corrente de
ar, deve estar atento aos processos que ali funcionam.
Não pode ser um ente externo que observa a respiração.
Não, porque isto está propenso a gerar pensamentos.
Se você se encontra submergido na respiração,
como poderá também estar quando está abstraído lendo
a um livro ou vendo a um filme interessante, implicado
totalmente, outorgando a prevalência do objeto sobre o
sujeito, então a sua prática pode ser conducente à
obtenção de estados de consciência mais firmes. A
liberdade que outorga estar percebendo fora
corretamente, implica a ausência de “meu” naquilo que
faço, sinto ou realizo. Se estiver realmente sumido na
respiração, o mais certo é que o estado te leve a uma
simetria interior onde o que está acontecendo seja
percebido como vazio de pensamentos; ali sim há um
observador imparcial que experimenta este vazio.

Sobe a Prática como Disciplina
ou Obrigação
- Assistente: Estou esgotado de praticar internamente a
meditação...
- Sesha: Você não está esgotado de praticar, está
esgotado de lutar contra a sua mente. Está esgotado
porque todo o tempo busca controlar os seus
pensamentos e se da conta de que não consegue. É tão
infrutífero o seu esforço, como o fato de fechar os olhos
para, ao abri-los novamente, querer ser loiro e ter olhos
azuis. Deve situar-se corretamente a respeito de sua
percepção, caso não, lhe será impossível o menor
controle de seu interior. A luta é absurda, você sempre
perderá.
- Assistente: Não sei, eu tento…
- Sesha: Até que ponto você tem que seguir nesta luta
interior, ou, até que ponto tem que deixar de lado este
esforço que realiza? Não sabe, correto?
Enquanto a luta que realiza em cada prática, for
assumida como uma disciplina, você deve seguir
buscando-a. Este é o limite. Enquanto a luta que está
impondo-te a si mesmo, tiver como base o ato da
disciplina, então seguirá esforçando-te, segui lutando,
ainda que não chegue a um local seguro. Quando, ao

contrário, a sua luta interior for convertida em uma
situação dissociativa, conflitiva, que produz mais caos e
desespero que outra condição, então a deixe.
Até que ponto é válido meditar todos os dias? Se for
por disciplina, pratica diariamente, se é por obrigação,
não o faças. Quando o seu sistema mental perder a
certeza e a claridade de que a prática serve como um
evento construtivo de sua própria natureza, então não
faça todos os dias, deixe de fazê-la. Enquanto a sua
prática se sustentar na disciplina será válida. Quando
produzir dor, mesmo que produza conflito e desconforto,
se está apoiada na disciplina, então mantenha, segue
adiante, pois o seu caráter se fortalece psicologicamente.
Disciplina implica que você controla o momento em
que pode deixar ou manter a prática. Enquanto a
vontade induzir a disciplina, então controla o momento
até onde pode sustentar a dor ou o conflito que se gera a
custo de seu descontrole mental.
Quando obriga a si mesmo, sem entender a razão
pela qual realiza a prática, então a deixe de lado, pois
esta lhe causa dano. Sem claridade, a prática se
converte em uma obrigatoriedade insana, se converte
em uma fruta proibida que contamina ainda mais a
mente.
- Assistente: O que caracteriza uma disciplina limpa?
- Sesha: Que você pode controlar voluntariamente o seu
início e o seu final. Que é você quem decide fazê-la ou
não. Que tem o controle de todos os parâmetros da
prática. A disciplina não te controla, você controla a

disciplina. Enquanto estiver atento fará qualquer coisa;
quando perder esta qualidade então a deixe. Seu
mundo, baseado na compreensão é uma realidade
construtiva sem importar o que faça.
- Assistente: Estou certo, que ao sentar-me com os
olhos fechados enquanto pratico dentro, de buscar
distanciar-me dos pensamentos.
- Sesha: É isto que quer?
- Assistente: Sim, é isto que busco. No entanto, os
meus sentidos seguem ativos. Por sua vez, na vida
cotidiana, busco que a minha atenção esteja nas coisas
do mundo.
- Sesha: Enquanto isto for o que te impulsiona a praticar,
então segue lutando, não há qualquer problema.
- Assistente: Estou convencido disto…
- Sesha: E quando está fora, na vida cotidiana, é fácil
para você situar a atenção nos objetos do mundo?
- Assistente: É muito difícil também.
- Sesha: Custa-lhe muito?

- Assistente: Sim, vivo em uma nebulosa que me
impede de viver com intensidade tanto dentro como fora.
Agora mesmo estou necessitando passar esta barreira,
romper este umbral de falta de viveza em minha vida,
tanto fora como dentro.
- Sesha: A saída a todo conflito é simples: mantenha-se
atento, lide exclusivamente com o momento presente. Todo
ideal futuro é válido apenas no que o momento presente
requer para ser pensado. Toda lembrança se justifica se
o momento presente lhe necessita para funcionar neste
instante. Fluir é a arte de estar presente.

Sobre a Natureza Humana

- Assistente: As crianças pequenas tem consciência de
sujeito?
- Sesha: Não como os adultos. No adulto o sentido de
eu está fortemente estruturado, em uma criança não. A
mente de uma criança, devido a sua natureza, a faz ver
o mundo de outra forma. Quando nascem, a sua história
pessoal é inexistente, e o aroma desta condição lhes
fazem permanecer em um estado de bem-aventurança
por algumas semanas. A mente neles reage sem
qualquer condicionamento, flui com o momento presente
e se preenche da intensidade do existir. Parece que
estão em contínua Concentração.
Logo, com os meses e anos, se inicia o
desenvolvimento da mente e dos sentidos, mas a
ausência de um firme sentido egóico lhes permite ainda
responder de maneira espontânea e natural, assimilando
esta experiência a variados estados de Observação. Isto
lhes permite manter a inocência e também que o seu
nível de aprendizagem seja alto. Enquanto a história
pessoal não começar a ser construída de maneira clara,
a compreensão pessoal será precária e a mente da
criança seguirá limpa e com seu coração tranquilo.
Já aos oito ou dez anos, o sentido de eu começa a
instaurar-se convenientemente como sendo a força

motriz em sua mente. Ali termina a tranquilidade da
mente e inicia a luta pela vida. A vontade se converte no
motor da mente, levando a criança a uma formação
completamente individual. O raciocínio dialético se
desenvolve e com ele a dúvida. O sentido de futuro
nasce e a prevalência das lembranças e da história de
tornam constantes.
Quando se forma a história pessoal, se inicia a
maturidade no sentido de eu. A mente começa a
amadurecer para o estado de individualidade, gerando a
confusão, própria da adolescência. O mundo agora se
apresenta sob uma própria e pessoal perspectiva; a
rebeldia desta idade começa a notar-se cada vez mais.
Agora necessitam aprender por eles mesmos. Então se
inicia a racional percepção sequencial, ao qual ainda não
estão acostumados a realizar. Tem que começar a
desenvolver as ideias por eles mesmos; nascem
conscientemente a lógica, a inveja, o medo e a paixão.
Agora, acreditando que pensam com propriedade, se
assumem inteligentes. Tem a capacidade de criticar e
ver o mundo desde a sua nova e peculiar forma de ser.
Já aos quatorze anos, esquecem o que é observar
os pensamentos ou submergir-se no deleite do mundo
que lhes rodeia. Começa a surgir às tendências
pessoais, aquelas com as quais responderão com maior
frequência em sua vida. Se alguma destas tendências se
reafirmarem positivamente com uma educação prévia,
então se sustentará, se não for assim, teremos na casa
um pequeno monstro que nada sabe da vida. As
tendências kármicas que estruturam as suas reações
psicológicas surgem na mente, dotando ao adolescente

de qualidades próprias, inclusive divergentes a educação
proposta durante anos. No final, nenhuma mente
consegue escapar ao que é a sua própria historia, os
próprios samskaras14.
- Assistente: Então, seria impossível manter a uma
pessoa sempre no estado de infância.
- Sesha: A mente naturalmente madura, cumpre o seu
próprio processo evolutivo e desenvolve com os anos
novas facetas de percepção. Não pode ficar para sempre
como criança, esse não é o plano evolutivo. Tem de
liberar as suas qualidades e amadurecer a cada uma
delas.
Deveríamos preocupar-nos não apenas das
informações que introduzimos na memória das crianças,
mas sim, atender cuidadosamente aos passos nos quais
a sua mente se desenvolve. Isto permitiria aumentar
certos
estados
de
percepção
estáveis
que
espontaneamente fazem parte de sua infância e
prolongá-los como boa companhia na adolescência e
juventude. As crianças terão assim ferramentas
interiores para desenvolver habilidades de percepção
superior.
- Assistente: E os adultos mais velhos? O que passa
com o seu tempo de vida?

14

Conjunto de tendências que formam não apenas a herança física, mas
também os hábitos mentais mais firmes.

- Sesha: O problema, é que as pessoas adultas tendem
a viver exclusivamente das suas lembranças.
- Assistente: A nossa cultura não valoriza a idade.
- Sesha: Evidentemente, é assim. A vida é um jogo que
outorga
inumeráveis
experiências.
Com
estas
experiências nascem muitas vezes certezas. A vida não
vai somente em uma direção, também coletamos dores
de nosso passado e o guardamos com determinação.
Desafortunadamente, com a idade as certezas
fundamentais e metafísicas são poucas e a dor e a
solidão preponderam. A ausência de profundas
compreensões
de
vida
impede
um
sábio
envelhecimento.
- Assistente: Existem culturas onde os anciãos são os
sábios que dirigem aos demais.
- Sesha: Antigamente, sim. Nas culturas ancestrais e
mais profundas, os anciãos sempre desempenharam o
papel de acumular sabedoria. São aqueles que têm
maiores certezas e claridade sobre as coisas
fundamentais da vida. Ou seja, com maiores certezas
temos menores dúvidas a respeito de si mesmo e do
mundo. Isto faz os sábios anciãos. No entanto, nas
culturas atuais um ancião é algo muitas vezes
descartado. A falta de critério das pessoas adultas
converte aos anciãos em personagens que muitas vezes
lhes dificultam a sua vida. Uma tarefa dos mais

experientes seria estar nas escolas das crianças e ali
contar-lhes histórias. A beleza que integra a uma criança
e a um ancião se baseia na similitude de suas mentes.
Por isto uns e outros conseguem um contato especial
que desafortunadamente não aproveitamos o suficiente.
A sabedoria não está na posse de saber coisas; a
sabedoria está em que a mente não pergunte coisa
alguma. Na medida em que a mente possui menos
dúvidas, surgem compreensões que finalmente acabam
em sabedoria. A partir de uma atitude sábia, se é
possível conectar com o mundo e responder de forma
natural, o que leva no final a não apropriar-se
egoisticamente das ações que realiza. As pessoas se
sentem felizes apropriando-se da ação e colhendo os
frutos que podem alcançar no futuro. Não fazemos parte
de uma cultura propensa a amar por amar, o querer por
querer ou saber por saber. Ao saber sempre se
apresenta a competitividade, a partir da escola até a
universidade. Do sentir poderíamos dizer o mesmo:
nasce a inveja, o ciúme e a competição. Não sabemos
amar sem desejo de fruto, sem egoísmo. Toda a nossa
mente quer possuir. A liberdade tem raiz em
continuamente não duvidar.
Quando você não duvida? Quando uma certeza da
realidade ou de si mesmo é tão imensa que o que ocorre
no cotidiano não lhe desvia desta certeza. Por exemplo,
tem uma certeza: quer ajudar as pessoas. Por mais que
tratem de convencer-te no seu trabalho, que isto não tem
sentido, a sua certeza prevalece sobre todas as demais
opiniões. Quando tem a certeza de que você existe
como algo infinito, ou quando tem a certeza profunda de

que é imortal, então os pensamentos não podem abaterte e submergir-te no poço da dúvida. Tudo é uma
questão de certeza. No final a certeza é apenas não
flutuar na dúvida. Certeza é não duvidar. Certeza é
permanecer assertivo diante os extremos finais e prévios
a flutuação.
- Assistente: Me da à impressão de que antes de viver
essa ausência de apropriação, temos que firmar a
própria apropriação. Os psicólogos dizem que
transcender o eu, é apenas possível a partir de um eu
forte.
- Sesha: Somos geralmente esquemáticos e rígidos em
nossas opiniões. Assumimos que nossas experiências
criam caminhos cada vez mais definidos. No entanto,
não duvidar não é uma atitude mental que se desenvolve
na forma de hábito. Não existe um caminho para a não
flutuação da mente. Enquanto houver dúvida, existirá
quem duvide. Associado a dúvida sempre há um eu. O
verdadeiro problema não é evitar a dúvida, mas sim,
desalojar o eu que acompanha a toda ação.
Evidentemente, uma pessoa madura tem maior
capacidade de decisão sobre si mesma e sobre o seu
meio. As certezas desta pessoa madura são um leque
que se manifestam em múltiplos mundos. Nem todas
elas implicam em ausência de dúvida, mas sim, em uma
resposta habitual, ou ausência de dúvidas ao enfrentar o
mundo. Alguém convencido mentalmente de seu próprio
valor, não duvida diante das suas decisões, mas o
mesmo está imerso em sua própria satisfação e

segurança, ali segue alojado o eu. Falo de possibilitar
uma resposta presencial, tão natural que não requer
pensar, nem duvidar para alcançá-la, tal como funcionam
o coração ou os músculos, que respondem ao momento
presente sem criar desconformidade entre uma e outra
função. Nossa resposta psicológica pode fluir de tal
maneira, que a mente se faz presente, mas o sentido
egóico imanente nela se desvanece. Isto é não duvidar.
- Assistente: Existem tantas perguntas que quando
crianças não realizamos....,e quando adultos quebramos
a cabeça buscando entender o que é este mundo.
- Sesha: Se quando criança não preguntar o que você é
a ti mesma, quando adulto a fizer, te alucina. Para ser
criança não tem que perguntar-se quem é, basta
responder a cada instante que surge na vida.A mente e o
corpo reagem sempre em concordância com os
instantes. Se for uma criança, passa horas, dias, meses
em um contentamento natural. No entanto, com o passar
dos anos, um dia perguntará a si mesmo: O que faço eu
aqui? Como apareci eu neste mundo? De onde vim?
Não somos educados em função do desenvolvimento da
mente, mas sim, no interesse que os adultos têm pelo
futuro.
- Assistente: Parece-me tão alucinante o que você está
comentando...

- Sesha: Todos nós passamos pelo momento de nossas
próprias perguntas, mas a grande maioria não encontra
quem as conteste. No final, as perguntas fundamentais
se escondem entre os medos e as felicidades
momentâneas. Esquecemo-nos de nosso centro diante
da avalanche de nova informação que nos produz
interesses e prazeres. Inclusive chegamos ao absurdo
de reconhecermo-nos através da negação de outras
coisas: não somos o mar, não somos as nuvens, não
somos as ruas...
Nascemos e morremos na medida em que nos
recordamos ou não. Percebam que apenas se lembram
de vocês mesmos quando “se” lembram. Notem que
toda a justificação que tem da vida, ou toda justificação
que tem de seu futuro, é porque recordam. Todo
planejamento de vida e toda meta de vida pessoal que
alcançam está sustentado apenas porque se lembram.
Este universo, tal e como se percebe em
pensamento, não é mais que o produto daquilo que não
é. Semelhante à falsa serpente que nasce na escuridão,
que não é mais que o produto do medo. A serpente é
produto de tudo aquilo em que duvido. O produto do
sentido de “vou morrer?”, “vou sofrer dor?”. Tudo nasce
da necessidade e da crença de querer que a
individualidade seja permanente. Todas as nossas
dúvidas se traduzem em criar uma falsa serpente. Assim,
o futuro não é mais que a formalização de nosso próprio
temor.
Nós nos estabelecemos na equivocada busca que a
dúvida nos mostra. Em essência não queremos ser tão
impermanentes, preferimos a estabilidade, queremos ser

felizes porque temos medo de ser infelizes. E o que
buscamos com as nossas ações não é mais que a
afirmação destas necessidades; isto nos faz pensar, nos
faz duvidar. Sempre encontramos em nossa história as
justificativas para funcionar e aceitar o medo;
desafortunadamente, a mente justifica a tudo. O que
somos como indivíduos apenas existem se pensarmos;
nosso passado é à base do eu.

O Universo do Sentir

- Sesha: (Referindo-se a um aluno músico que acaba de
interpretar uma peça para o grupo) O que você ganha
quando toca o tambor? Além de desenvolver maior
maestria com as mãos, o que ganha como pessoa que
antes não tinha?
- Assistente: Como pessoa?..., aprendizado.
- Sesha: Sim, mas isso poderia ter ganhado também, por
exemplo, lendo alguns livros. O que você somou a
técnica que domina há vários anos?
- Assistente: Ganhei relacionamento social. Estou bem
comigo mesmo, assim sinto, e toda a minha prática
interior é ainda rasa.
- Sesha: Você fala: <<A prática interior parece ser
rasa>>. Como tem sido a sua vida? Rasa, ou seja, sem
sobressaltos! Não quer dizer que seja má. Quando
pratica com o tambor, o mundo que ali você desenvolve
não é tão <<raso>>. O que ganhou? Pergunto-lhe, pois
esse instrumento é a sua vida.

- Assistente: Minha vida ganha intensidade quando
interpreto.
- Sesha: Você pode “pensar” que a sua vida é
pontualmente intensa, mas não que possa ser sempre
assim. Pode “pensar” que está ocupado, mas não que
está intensamente ocupado de forma contínua. A
interpretação não lhe outorga essa intensidade adicional,
lhe entrega a sua forma de “estar”, sua atitude interior
quando interpreta. Da técnica tem saltado a uma
presença além da própria técnica. Começa a surgir uma
nova forma de interpretar na qual, sem saber como, a
música se faz por si mesma.
Agora começa a adquirir certa intensidade adicional
que antes não tinha; realmente não é que não tinha, mas
sim, que agora você começa a se dar conta de que
“estar”, tem categorias que antes eram inimagináveis.
Tem começado a poder comparar esta nova intensidade
com outras que nem sequer foram capazes de distanciálo da recorrente plenitude.
Você é mentalmente intenso, mas o momento
presente é intensidade não pensada. E o que está
chegando com a sua interpretação do instrumento, é
alcançar uma intensidade que não se pensa.
- Assistente: Sinto amor ao interpretar.
- Sesha: A ideia de amor é isso: uma ideia. Há alguma
medida na expressão do que sente?

- Assistente: Não sei, segundo minha medida pessoal.
- Sesha: É que esta medida pessoal projeta
necessariamente
um
limite.
É
uma
pessoa
profundamente intensa no amor. O que te despertou esta
intensidade? Seguramente a sua companheira. Sabe
que outra coisa lhe despertou profundamente a
intensidade? A devoção. Você é uma pessoa altamente
devocional; quando apareceu a devoção em seu
coração, você despertou para aquilo que antes sentia,
mas não podia expressar. Afirmo que a expressão de
sua intensidade não está na mesma direção que a
intensidade com a qual você é capaz de expressá-la.
Ensinar também lhe permite expandir essa condição
altamente sensível que possui. O ato pedagógico lhe
outorga a intensidade de saber estar sem pensar.
Quando não existia a <<companheira>>, nem a
<<devoção>>, nem a oportunidade de <<ensinar>>, a
sua vida era intensa, mas não se manifestava como
plenitude. Esta intensidade nunca morreu, simplesmente
foi sempre mais fácil expressar a sua ausência, ou seja,
sentir-se raso, espessar-te no raso de sentir, manter um
constante vazio em sua vida.
Na medida em que experimenta e vai aparecendo
novas possibilidades em sua vida, encontra ainda mais
elementos com os quais pode relacionar-se e ter maior
intensidade.

A nova pergunta é: em seu mundo há mais
intensidade de que a <<companheira>>, a <<devoção>>
e o <<ensinar>> lhe proporcionam?
- Assistente: Sim.
- Sesha: Sim. Claro que sim, há muito mais! Agora
despertou para a alegria na simplicidade, a alegria nas
coisas cotidianas. Porque antes a alegria estava dirigida
a sua companheira, ou estava dirigida a devoção – a
qual você respeita muito e lhe é grato – ou a alegria de
ensinar.
Mas agora alcançou uma coisa que é simples: é a
alegria no cotidiano. Aprendeu a adquirir algo com o
tambor, é a alegria na vivência das coisas simples.
Agora, lhe afirmo outra coisa, pode a sua
sensibilidade chegar ainda muito mais longe? Por acaso
estas quatro atividades são capazes e expressar o que
realmente você sente e é?
Responderia por você dizendo que é uma pessoa
eminentemente sensível, que esta sensibilidade é muito
mais forte do que estas quatro coisas que você
encontrou para expressá-la.
A liberdade ao sentir se alcança quando não existe
fracionamento algum. Apenas o sentido absoluto de
sentir permite a presença plena da liberdade. Enquanto
não experimentar esta liberdade total, o seu mundo vai
viver sempre em frações de sentir; um ir e vir a objetos
ou a eventos que te outorgam certa placidez e que, após
vivenciá-los, se desvanecem novamente. Portanto, a
liberdade não se sustenta em um tipo de atividade

específica, mas sim, na destreza de como você a
enfrenta.
Bem sabe que nenhuma ação lhe outorga a
liberdade que intuitivamente deseja. Todo evento leva
implícito um limite que a sua mente não pode
ultrapassar. Sei que o seu coração guarda com sumo
respeito à devoção; ela é cada vez mais forte. A devoção
enche uma parte de sua vida, mas ainda não o
suficiente. Os ensinamentos te despertaram regiões de
profundo interesse, de aprendizado e de compreensão.
Mas, sabe que ainda falta algo mais; sempre lhe parece
faltar algo. E com o tambor ocorre o mesmo. O que
necessita é a liberdade total; é o único capaz de acalmar
a sua sede de existir.
A todo o momento você enfrenta a penosa condição
de não poder viver a sua necessidade do absoluto,
embora a sua sensibilidade esteja disponível e
preparada para alcançá-lo. É consciente da altíssima
necessidade que tem de ser livre e não encontra ainda
nada que preencha a sua sede de ser sem limites.
Sei que é capaz de amar com totalidade, de sentir
sem limite algum, mas está desesperado e sofre por não
alcançá-lo. A representação de tudo o que lhe falta em
seu mundo, é o encefalograma plano que geralmente
percebe em você na prática interior.
Está desesperado por conhecer o infinito, esse é o
seu grande problema. No fundo, tudo o que tem
experimentado não te leva ali; se aproxima e esta
liberado de muitas inquietudes, mas não te levou mais
longe daquilo que, bem ou mal, já conhece. Tem
tranquilizado o buscador, mas não diluiu o buscador. O
seu se acalmará quando Aquilo morar em ti.

Se escutar o que te digo, vai aprender a ser feliz
com o que já possui, e converterá o que não tem em
uma esperança, uma maravilhosa esperança que não
depende de ti, nem do pesado fardo que te esgota
carregar. Essa é a única diferença que outorga ser livre,
viver sem esforço por viver. Então não converterá a
necessidade que tem em um dilema para a sua vida, e
tampouco converterá a aspiração profunda que tem da
Realização em algo que lhe impede de caminhar. Mas
há algo em ti que, com pesar, com desespero e com
seriedade, busca, mas não encontra. Então, em vez de
ver o vaso meio vazio, o verá meio cheio. Assim a vida
não será tão conflitiva para os seus sistemas e tampouco
será para a sua sensibilidade.
Para tentar reordenar o que lhe comentei há alguns
instantes, a respeito da percepção de seu próprio vazio
que, como bem disse, é plano, deve acrescentar um
elemento que você já tem, e que seguramente não o
percebe.
Imagine que tocará o tambor a noite, com os olhos
vendados. Ali, interpretando, com o tambor em suas
mãos, notará que associado ao ritmo, nasce um
momentâneo estado de plenitude. Pode pensar nele, no
estado de plenitude, mas será melhor se te deixar cair no
profundo da sensação. Isso que te absorve e enche de
vida é o que você É. Pensar é gratificante ao eu, e ao
contrário, dissolver-se lhe outorga a liberdade.
Por acaso o mundo interior ou qualquer percepção
separada do tambor, poderá levar-te ao mesmo lugar,
precipitar-lhe ao mesmo local onde a sua dissolução é
iminente?

O que tem que ganhar da vida, é o que você já É. A
exaltação de simplesmente viver. Isto não é apenas a
alegria com a que faz as coisas, é muito mais do que
isto. A exaltação de existir entregado a um momento
único é o que faz com que qualquer instante tenha a
validade que provê a liberdade.
E você me dirá: o que faço para encontrar essa
alegria de ser? Responder-lhe-ei: faça o mesmo que
quando ama, ensina ou é devocional. Para chamá-lo de
alguma maneira, é uma forma de “entrega”. Sim, é uma
forma de soltar, é uma forma de confiar em si e na
própria vida. Chame-o como quiser, mas despertará,
pois já está em você e se oculta porque a sua mente a
oculta.
Isso está também na prática meditativa. Imagine-se
que ela é um tambor que interpreta, para conseguir
observar os pensamentos à distância, ou simplesmente
notar a sua dissolução. Observe-se a si mesmo com
igual soltura, como a que já possui no campo da
interpretação, do afeto a companheira, da devoção ou da
pedagogia. Converta o instante de observar-te a ti
mesmo em uma composição de ritmos tal qual executa
no tambor.
A exaltação que lhe produz interpretar o instrumento
dará passagem à exaltação interior que oferece a
percepção do vazio de pensamentos. Ali, no mundo
interior, você poderá notar o entusiasmo, a exaltação, o
impulso de vida, a naturalidade de fluir ao soltar-se, ao
entregar-se. Esse bem estar, esse fazer sem fazer, é o
que leva a liberdade.
E ainda que necessite da meditação, e ainda sabe
que ela é um caminho, não lhe dá o que você É, não lhe

outorga a sua entrega. E ao contrário, o tambor sim
transmite a sua sensibilidade, a ele se entrega nos
instantes de sua interpretação.
A meditação você entrega o seu esforço, ao tambor
a sua alegria. Mas, há algo que você não entrega a
meditação que, no melhor das hipóteses, dá aos seus
amigos, ou, a outra atividade; ou não, no máximo aos
amigos lhes dá a sua amizade, mas não lhes dá a sua
vida. Vê? Há coisas que você dá e coisas que não dá.
Talvez o medo de pronunciar “te amo” seja suficiente
para colocar uma espécie de divisória que impede de
notar o calor que a palavra oferece. Talvez o tambor lhe
de a possibilidade de expressá-lo abertamente. Mas tem
que saber que o amor já subjaz em ti, que se acomoda
no ato de liberdade que procura a entrega, que outorga o
momento presente.

Sobre o Genuíno Silêncio
Interior

- Assistente: A mente é profundamente caótica, como
pacificá-la?
- Sesha: Se você se encontrar em um lago
profundamente calmo, pode conseguir coisas que não
obteria quando estiver em um cuja superfície esteja com
ondas devido à brisa. Ao escutar a brisa e observar as
ondas, verá de forma distorcida sobre a superfície os
inumeráveis reflexos das nuvens e do sol. E ao contrário,
ao estar em um local sem brisa, em um lago sem ondas,
identificará a familiaridade do silêncio e da quietude. As
imagens que se formam em sua superfície, por ser
totalmente reflexiva, são uma réplica das imagens
existentes no firmamento e no céu.
Há um instante na percepção interior, onde tudo é tão
quieto, tão calmo, que sem qualquer distorção se é fácil
detectar o mundo interior sem vestimentas, sem
máscaras. Há tal silêncio onde não surge nenhum tipo de
rumor mental, nenhum pensamento turva a mente,
nenhum som externo incomoda, nada agita a quietude
experimentada. É o universo interior do contínuo, do
estável e embora seja linear, se projeta em todas as
direções de forma completamente homogênea. Nada é
nem mais e nem menos em todo o interior. É o rumor

que produz a atenção quando se atende a ela mesma.
Neste encontro silencioso você é o rumor, o rumor é
você.
Em outro caso e sob condições diferentes as que lhe
falo, é dificil decifrar se o rumor é um tipo de pensamento
ou um evento estranho ao que se atende. Mas quando a
experiência interior é profundamente asséptica,
completamente viva e totalmente presencial, o que ali se
escuta, o que ali se detecta, é o fluir do som do rio da
Consciência. É um som silencioso porque ali não há
pedras com as quais golpeie o fluxo silencioso de água
que flui; ali não salpica a água, pois se move sem moverse. Esse sussurro da Consciência surge de forma
imperceptível e necessita do completo silêncio sensório e
do completo silêncio mental. Assim, quando você aguça
a sua própria condição interior e se precipita no abismo
pleno do silêncio, então o murmúrio que escuta é a
própria atenção fluindo.
Quando a atenção atende a própria atenção, deve
perceber que tudo o que pode emergir como atividade na
mente deve silenciar. A atenção em si mesma é
terrivelmente fácil e ao mesmo tempo, dificil de atender.
Deve silenciar o seu mundo interior, pois qualquer tipo de
esforço faz com que surja uma fronteira onde nasce a
subdivisão. Devido à condição de situar o esforço na
atenção, a mente gira sobre si mesma, convertendo o
vazio e o silêncio no movimento e distração.
É muito fácil, por exemplo, inicialmente observar o
vazio de pensamentos. Esse espaço vazio nasce quando
se detecta a certa distância qualquer pensamento e nota
momentaneamente a sua dissolução. Este espaço
carente de pensamentos se forma distanciando-se de

seu próprio interior; o perceptor testemunha a sua
existência completamente diferente a ele mesmo.
Quando esta experiência de vazio amadurece, graças ao
observar continuamente a quietude do silêncio interior,
devido da ausência de pensamentos, você perceberá a
intensidade da consciência que conhece a este vazio.
Agora se desfaz toda a condição psíquica. Nesta nova
etapa você se torna a testemunha da “inexistência” em ti
mesmo. Quando desalojar tudo o que já foi e não fica
qualquer história pessoal, a expectativa inteligente e viva
de ser o observador começa a fluir simultaneamente
como o conhecedor e o conhecido. Então surge a
Concentração e com ela a experiência não-dual.
A
não-dualidade
se
forma
agora,
como
Concentração interior. Como uma imensa baleia que
traga o bote mental onde flui a diferenciação.
Fica abstraído em uma espessa obscuridade onde
não se distinguirá dela, e submergido na completa
ausência sensória, em uma ausência psicológica total,
sozinho, imerso <<Nisto>>, em uma corrente de
existência que afoga o <<eu>>. Se isto amadurece
poderá surgir a Meditação, se não, o estado decairá
novamente para a Observação. Caso se mantiver em
franco equilíbrio e tranquilidade, como testemunha
expectante desse <<nada>> que flui em todo o universo
interior, vai notar que o universo que está
experimentando em ti mesmo é você próprio.
Quando estiver em silêncio, quando chegar a sua
própria obscuridade mental, quando se cai à noite e
passa a ir além do próprio efeito que a respiração tem
sobre os seus sistemas, lentamente você escutará o

rumor do infinito que procura a Meditação. É um rumor
cálido e muito próximo, alegre. É o rumor <<Daquilo>>
Logo ao ser engolido pela noite, emergirá a luz do
infinito. Ali se tornará hábil em morrer e saltará ao pulsar
profundo da Meditação.
- Assistente: É difícil soltar-se ao desconhecido. O que
fazer com o medo?
- Sesha: Deixe que te consuma.
- Assistente: Mas ali tudo ocorre tão rápido... sem saber
como, surge o temor e nos arrasta.
- Sesha: Então, busca; não na prática interior, adestre-se
na vida cotidiana. Se tiver medo, lança-te aos temores
mais escondidos que possui e se entregue a eles.
Comesse a fazer tudo àquilo que lhe causa medo fazer;
expressa amorosamente a tudo o que te dá pânico dizer.
Aprende a soltar-se na vida e assim aprenderá, por
simetria, a soltar-se a essa obscuridade interior.

Realidade e Falsa Identificação

- Assistente: Enquanto os pensamentos me invadem, o
que fazer para me dar conta de que estou pensando e
porque geralmente isto não ocorre?
- Sesha: Perceba que, situado neste planeta, parece que
o sol gira ao nosso redor, nasce no Oriente e se oculta
no Ocidente. De forma semelhante, desde a sua posição
mental interior, você atende ao que pensa e logo
simplesmente desaparece novamente em seus
pensamentos; e passados alguns momentos, novamente
te dá conta que pensa, e assim sucessivamente. Se
parece a dar-se conta que pensa, de estar atento, seja
algo pontual e transitório, profundamente móvel e
impermanente.
De forma semelhante, posicionando-se fora da terra,
no espaço exterior, notará que ela gira sobre seu próprio
eixo, ou seja, a terra se move diariamente sobe si
mesma e o sol; isto modifica a perspectiva do que é o
que se move e que é estável. Da mesma forma, ao
mudar a sua forma de percepção mental, aprenderá que
a atenção não é a que se modifica, que ela sempre está,
é estável; o que vai e vem, movendo-se, são os
pensamentos; eles aparecem e morrem uma e outra vez,
mas a atenção não se modifica.

- Assistente: Estamos sempre na terra, vemos o
movimento de forma equivocada?
- Sesha: Quando a mente se situa no momento presente,
modifica a perspectiva da realidade que você percebe e
você entra automaticamente em qualquer um dos três
estados de consciência superiores: Observação,
Concentração ou Meditação. Mas, se a sua mente
estiver desordenada e acostumada a viajar pela história,
então você desaparecerá momentaneamente nas
fantasias. A sua atenção, ao dar-se conta que pensa
aparecerá como a um delfim que sai para a superfície de
vez em quando para respirar. Você acredita que a
atenção vem e vai como o delfim que sobe para respirar,
mas não é assim.
O truque é saber reconhecer o que é o momento
presente, e como situar-se nele. A partir da cognição
presencial, você notará que os pensamentos vêm e vão,
e começara a notar a continuidade do ato de estar
atento. E ao contrário, desde os estados não presenciais
você será testemunha de que os pensamentos são
contínuos e que a atenção vai e vem ciclicamente.
Por que você não percebe que a atenção é
continua? Isto é devido ao hábito equivocado de
percepção que possui. A sua mente está acostumada,
como aos delfins, a tomar ar momentaneamente no
momento presente; a sua mente não é como um atum,
peixe que jamais sai à superfície durante a sua vida para
respirar.

O seu mundo cognitivo está condicionado a pensar
continuamente em vigília e a pensar continuamente
dormindo. Você não conhece mais qualquer outra
realidade que esta. Em ambos os mundos, sonho e
vigília, a mente se adverte contínua e a atenção parece
ser cíclica. Nos restantes estados de cognição,
Observação,
Concentração
e
Meditação,
os
pensamentos são cíclicos e a atenção é cada vez mais
estável.
A sua mente, de tanto perambular pelo sonho e em
vigília, está acostumada a identificar-se com o seu corpo
e com as suas lembranças. Certamente você acredita
que você é eles, se reconhece através de sua própria
história e de suas sensações físicas. A esta crença a
denominamos de “identificação”, “adyarupa” ou “maya”. A
partir desta perspectiva de identificação você assume
como sendo real um mundo que não é real. Ao realizar a
ação identificando-se com as consequências de seus
atos e recriando-se nos frutos gerados por eles, você faz
com que esta ilusão se mantenha; a esta permanência
da irrealidade a denominamos de “karma”.
- Assistente: E como se interrompe isto?
- Sesha: O problema é nitidamente cognitivo, devido a
isto, a solução é ter uma reta percepção. Situar-se no
momento presente e interagir exclusivamente diante
dele, lhe permitirá desfazer a ilusão, maya. A
identificação com algo que não existe é maya; a
desidentificação que nasce na continuidade da

percepção do momento presente rompe a ilusão, tal
como desaparece uma falsa serpente que nasce de uma
corda incorretamente percebida.
- Assistente: Vemos a serpente como sendo real.
- Sesha: Quando você observa a uma corda e
experimenta de maneira errada a uma serpente, de nada
lhe serve esconder-se para não ser mordido. A serpente
existe apenas em sua mente e é ali onde você deve
atacá-la. Para você, o seu medo é real, tão real como a
serpente; na verdade o seu temor é ilusório, tão ilusório
como a serpente.
Como tem medo, você vê a serpente em matizes de
verde, em vez de ver a uma corda de cor marrom. Como
tem medo, vê a serpente rastejando sinuosamente, em
vez de notar a uma corda estática. Como você tem
medo, o animal lhe parece mostrar a sua língua
peçonhenta, em vez de observar as fibras de plástico
que compõe a corda. O que você experimenta é fruto de
sua história e tem realidade apenas ali.
- Assistente: Mas a ilusão desaparece, e ao contrário,
este mundo não.
- Sesha: O mundo não tem que desaparecer, como faz a
serpente ao observar corretamente a corda. A sua mente
deu realidade as lembranças ao dar-lhes continuidade
kármica. Graças ao karma, você apenas pode
testemunhar as ilusões, não a realidade. As ilusões
consistem em ver as coisas diferenciadas de quem às

observa; a realidade tem raiz ao vê-las não-diferenciadas
de quem as conhece; apenas isso, simples assim.
No entanto, o que você percebe do mundo é apenas
o produto diferenciado dos eventos que compõe a sua
história. O que você chama de língua, medo, verde e
sinuosidade, são todos conceitos divergentes uns dos
outros; e associado a eles está você, como o agente
diferenciado e egóico de percepção. Mas a corda
sempre está, tem estado e estará ali, justo onde não a
observa.
- Assistente: Mas, é que para mim, me parece…
- Sesha: Sim, volta uma e outra vez porque lhe aprecia
o que você vê.
- Assistente: Caramba!
- Sesha: Você retorna aos objetos diferenciados por
prazer a eles, se não, não voltaria. O dia em que estiver
submergido em seu silêncio interior e aparecer a opção
de deixar-se morrer, dissolvendo-se nele, então saberá
se realmente o que quer, é buscar o Ser e não a
diferenciação. Atualmente a meditação não é uma
prioridade em ti, é parte importante de seu mundo, mas
não é fundamental; você ainda necessita respirar através
de seu eu, queira ou não.
Você tem que aprender a acompanhar a todos os
seus mundos, não negá-los e nem destruí-los;
inicialmente basta aceitá-los. Os seus hábitos mentais
lhe levarão a pensamentos específicos tal como a um

alcoólatra que é arrastado pelo pensamento do álcool. A
sua mente vai por onde os seus hábitos decidirem ir e
você se mete nos conflitos que você deseja entrar.
Ninguém lhe obrigou a pensar; o faz por próprio desejo
ou desespero, segundo sejam os seus hábitos mentais,
que na situação são os mesmos.
- Assistente: Mas…
- Sesha: O que mais o conduz a ver o mundo em sua
forma peculiar são os hábitos
- Assistente: Sim, entendo…
- Sesha: O hábito te faz pensar e reagir segundo formas
preestabelecidas.
- Assistente: Mas no final, ninguém nos leva a ser parte
desse jogo, não?
- Sesha: Sim e não. Devido o não querer fazer parte do
jogo, não estaria nele, mas, é preciso ter coragem e
determinação suficiente para permanecer sempre atento.
Mas há uma parte em você que quer sair e outra que
não quer, está cômodo vivendo aí.
- Assistente: …

- Sesha: Vocês acreditam que; se fosse questão de vida
ou morte a vivência do Real, estariam jogando em serem
turistas espirituais? Não. Não se sentiriam turistas como
são agora. Logo, nestes dias de retiro vem o trabalho,
vem à companhia, a boa comida, o passeio, o rafting, o
windsurfe, o baile, a farra, a bebida... E isso vale, não é
que seja mal, é decisão própria; vocês modelam a sua
mente e com ela o mundo que desejam e no qual vivem.
Por acaso está disposto a deixar o seu bem estar
pessoal pelo terrível, espantoso e contínuo desejo de
saber quem você é? Se assim fosse, estaria todo o dia
na busca interior. Alguma vez lhe atormentou o dilema
de ter que saber o que é o Ser, ou se não, morrer?
Por acaso, estas perguntas já te levaram a loucura,
estiveram em sua mente de forma profunda e
desesperada? Já chorou de desespero por não saber o
que você é? Já decidiu inclusive, se é preciso ir além da
morte para averiguar tudo isto? Alguma vez você deixou
que o corpo chegasse ao limite da vida para obter algo?
Seguramente sim, por amor, ou pode fazer por sua
companheira, por um bom trabalho, por um bom salário
arriscaria a sua vida. Você, que como bombeiro se mete
frequentemente em edifícios em chamas; poderia
arriscar a sua vida para encontrar aquilo que está além
da morte psicológica? Poderia entregar tudo e com isto o
seu próprio eu? Tranquilo, não estou lhe obrigado a fazer
isto. Isto depende apenas de ti. Os seus pensamentos
vão e voltam porque você não está disposto a entregá-lo
totalmente... Um dia estará. Então a sua mente se
acalmará.

Não existem muitos que tenham diariamente esta
força interior para forjar a própria mente. No Ocidente os
contamos com os dedos de uma mão, inclusive pode
contá-los todos e te sobra algum dedo.
O sofrimento é um tipo de prazer não vívido.
Quando sofre, finalmente o que faz é esconder algum
tipo de prazer não vívido. Quando você sofre devido não
encontrar a si mesmo, o que faz, é sentir prazer de
sentir-se impossibilitado; e inevitavelmente o levará ao
prazer em outra situação de sua vida. Ao jogo em
acreditar que sofre e desfruta, o denominamos de
“identificação”. A identificação surge de uma equivocada
compreensão da realidade.
A esta excessiva identificação com o prana, com o
corpo e com a mente, a chamamos de “ignorância”,
agnana. Como somos ignorantes por perceber ao mundo
desde uma perspectiva dual, o que fazemos é
identificarmo-nos erroneamente com a nossa própria
individualidade, para assim, aceitar um mundo
diferenciado. O problema apenas é de identificação.
Identifica-se erroneamente com algo que não é mais que
informação diferenciada. A saída não é negá-la, mas
sim, percebê-la corretamente como informação não-dual.

A Consciência e a
Ignorância

- Assistente: Como erradicar a ignorância? Por acaso a
consciência a transforma?
- Sesha: Não existe a ignorância, porque, se sabe que
não sabe, já sabe algo. Ninguém é ignorante, no sentido
de que <<sabe que não sabe>>, isto implica em um tipo
específico de conhecimento e, portanto de consciência.
A natureza da consciência não tem a ver com a
condição da ignorância. A consciência é um contínuo
fluxo
de
saber
não-diferenciado.
Portanto,
essencialmente não existe a ignorância. A consciência
vaga por onde ele quiser, habita em tudo, é a substância
essencial de tudo o existente. Pergunte a si mesmo: O
que é aquilo cuja negação produz a ignorância? Não
pode ser o saber, devido a que ser consciente em negar
o saber é um ato de conhecimento.
A ignorância é um termo construído para advertir a
aparente realidade que provoca uma percepção ilusória.
Tal qual quando um caminhante que ao direcionar a sua
visão a uma corda depositada a beira do caminho,
observa uma serpente, assim, da mesma forma a
ignorância associada a sua percepção adverte como
sendo válido algo inexistente. A consciência se propaga

sobre uma falsa percepção, sustentando-a, da mesma
forma que o ato consciente do caminhante adverte como
sendo real uma ilusória serpente. A natureza da
consciência é tal que nem sequer se requer da presença
de seu próprio eu. O sentir-se consciente de um evento e
somar-se a ele como sendo o proprietário do conhecido,
é algo que também está em demasia. A consciência é
capaz de assumir o controle do conhecido e formular
uma resposta ativa e pensante com suficiente ordem.
A ignorância tem a validade no fato de acreditar que
ele existe. A crença da existência do ilusório é outorgada
pela consciência. A ignorância requer de um ignorante,
enquanto que a consciência não requer de um eu.

Diferença entre o Conceito “Igual” e
o Conceito “Não-diferente”

- Assistente: Queria perguntar-lhe se a não-dualidade
tem a ver com que os objetos se vejam iguais entre si.
- Sesha: “Igual” tem a ver com dois objetos diferenciados
um do outro, Dois similares eventos diferenciados podem
expressar-se por semelhança de alguma característica
como sendo iguais. A não-dualidade não trata sobre as
relações entre objetos diferenciados. A não-dualidade
não apresenta, por exemplo, um estado de cognição
onde todas as coisas se experimentam iguais, não se
trata das condições do meio, nem apresenta relações de
qualidades ou de características e tampouco trata de
categorias ou de qualificativos dos objetos. O termo “nãodualidade” aborda a natureza cognitiva mediante ao qual
se percebem os objetos; se refere a relação que há entre
o conhecedor e o conhecido, entre os elementos
fundamentais da cognição.
A não-dualidade estabelece que o conhecedor, como
agente ativo da cognição, e o conhecido, são
essencialmente não-diferentes um do outro, mas não são
iguais. Ambos, conhecedor e conhecido, possuem uma
própria natureza intrínseca, mas ao serem reconhecidos

a partir de uma plataforma cognitiva denominada nãodualidade, a consciência, como agente que procura
saber, não os diferencia um do outro.
Na não-dualidade o conhecedor não deve assumir
uma nova natureza, nem uma nova substância. Não
deve considerar que no autoconhecimento se requer de
adotar uma condição divina, e nem de qualquer outro
conteúdo ou objeto qualquer. A não-dualidade navega
por uma modalidade de cognição onde o universo inteiro
se experimenta simultâneo em todos os seus
componentes, e estes não-diferenciados a respeito de
quem os conhece.
Este estado onde ocorre à simultaneidade e a
onipresença do conhecido se denomina de Meditação.

Diferença entre Campo de
Informação e Campo de
Cognição.

- Assistente: Poderia explicar a diferença entre um
campo de cognição e um campo de informação?
- Sesha: O campo de informação se parece,
matematicamente, a um conjunto de eventos; este
conjunto pode estar formado inclusive por apenas um
conteúdo. Enquanto que os conjuntos matemáticos se
constituem de realidades ideais numéricas, a informação
pode constituir-se também de entidades materiais como,
por exemplo, a coluna que se encontra a seu lado.
É importante diferenciar que, comumente, se
denomina de “informação” a representação binária, zero
e um, que pode fragmentar-se em qualquer evento, e
podemos processar desta forma. Assim, então, é
possível processar o som ou a imagem de uma câmera
digitalizando a informação ali gravada. O processamento
deste evento ocorre graças ao fato de transformar o
material visual e sonoro em zeros e uns que possam ser
manejados mediante plataformas de programação
especiais. Desta forma, geralmente denomina-se de

“informação” ao genérico que trata qualquer evento
representando-o em linguagem binário e processando-o
mediante complexos sistemas de programação.
O conceito de informação que busco explicar-lhe
através da expressão “campo de informação”, não tem a
ver com o universo binário e a representação de zeros e
uns que este sistema requer. O próprio cérebro, devido a
que, em seu funcionamento existir um processamento
eletromagnético, este converte os sinais sensoriais em
fluxos elétricos e magnéticos. Por isto se diz que o
cérebro processa a informação sensória. No entanto,
esta definição de informação é muito limitada e tampouco
tem a ver com a apresentação que desejo explicar-lhe.
Todo evento material ou ideal pode ser catalogado
desta nossa nova definição como “informação”. Tanto a
coluna de cimento que está ao seu lado, como também
as lembranças ou as entidades matemáticas pode ser
catalogadas como sendo informação. A informação
sempre se expressa como sendo a soma de
características, nunca como um “objeto-informação”. Não
existe uma característica que se denomine “informação”,
mas sim, que qualquer evento, por definição, é a soma de
condições, características, funções ou variáveis. A
informação é um agente adimensional que se expressa
como a soma de eventos, e ao qual jamais podemos
encontrar como partícula fundamental e independente. A
informação se parece ao clima, cujo estudo é a soma de
incontáveis variáveis, ou como a alimentação, que é a
soma de diversos ingredientes. A informação jamais se
expressa como elemento único que se constrói desde
um conteúdo inicial, mas sim, que aparece como um

multiplicador de variáveis na forma de uma estrutura
qualquer, material ou ideal.
Ao estudarmos o objeto “coluna” e notarmos as
inumeráveis condições e características que o formam: o
cimento, o aço, a forma quadrada forrada em madeira, a
sua altura...; possui o material as condições como
características de tração e de flexão, leva incluída como
parte de si, a ideia de quem a desenhou e a construiu,
inclusive a coluna leva intrínseca em si mesma, o fato de
não ser uma parede, nem uma estrada e nem uma
nuvem..., ou seja, possui infinitas características e, no
entanto, se expressa como uma unidade mental
conceitual denominada de “coluna”. A coluna, então, é
um “campo de informação”, devido a que é uma unidade
de percepção. Mas também, o bosque que você observa
através da janela é um campo de informação. O bosque
não requer de uma sequência espacial específica; cada
árvore está a uma distância da seguinte; e também,
existem rios, montanhas... Essa unidade conceitual
denominada de “bosque” também se expressa como um
campo de informação. A sua família, os seus
antepassados, inclusive aquelas pessoas que você não
conhece e que são seus consanguíneos, são parte de
seu núcleo familiar; isto é um campo de informação, uma
unidade conceitual denominada de “família” formada
também por infinitas informações.
O que é um campo de cognição? Um campo de
cognição é um campo de informação ao qual se lhe
adiciona o fator consciente. A informação se lhe
acrescenta a força cognitiva da consciência e a
convertemos em um campo de cognição. Assim, então,

um campo de cognição é um conjunto infinito de eventos
experimentados como sendo uma unidade cognitiva
consciente.
Em nossos exemplos prévios, a coluna é um campo
de informação quando detalhamos dela os elementos
constitutivos materiais e ideais que a formam. Se
supusermos que a coluna pode interatuar com quem a
conhece, com um sujeito, então ela toma também
genericamente a condição conceitual se ser objeto de
percepção. Quando existe uma inter-relação consciente
entre o conhecedor e o conhecido, então o campo de
informação pode também expressar-se como um campo
de cognição. Todo campo de informação pode
estabelecer uma relação cognitiva, pelo que se assume
que toda a informação é potencialmente consciente.
Para as pessoas, lhes é fácil ver o mundo como
constituído por campos de informação, entes carentes
por si mesmos da condição consciente. Desta forma, é
que geralmente aborda a ciência, assumindo
exclusivamente como reais os objetos materiais. Assim
uma árvore, por seus constitutivos físicos, pode ser
tratada como informação pelos diversos e infinitos
elementos que a constitui, ou seja, como um campo de
informação, mas se a tratarmos como sendo um campo
de cognição, podemos apresentar de base uma relação
cognitiva entre a sua natureza consciente e quem a
conhece.
Aos objetos materiais, são tratados de forma
comum, como sendo informação carente de consciência.
Parece que o único possuidor dela é o ser humano. Por

esta razão o universo, sob a luz da ciência, se compõe
de campo de informação, unidades constitutivas de
substâncias baseadas em elementos primários
materiais. E ao contrário, aproveitando o “princípio de
equivalência” 15 entre informação e consciência,
podemos representar a realidade como configurada por
substâncias conscientes.
Então, quando tratamos aos eventos ideias ou
materiais como campos de informação, representamos a
eles como sendo conjuntos matemáticos, mas quando
tratamos aos eventos como campos de cognição,
introduzimos na informação a condição consciente e,
portanto, apresentamos imediatamente a aparição da
informação sujeito, objeto e consciência.
O universo não está constituído por elementos
individuais independentes, mas sim, que a consciência
lhes dota da unidade cognitiva que há em todos eles. De
fato o que ocorre é que, segundo qual seja o estado de
consciência que esteja operando, no observador pode
emergir a consciência–informação como sendo
realidades não-diferenciadas. Desta ideia é que surgem
os diversos estados de consciência que o vedanta
apresenta.
A representação consciente de qualquer campo de
cognição pode chegar a ser tão variada como a própria
informação que o constituí. Segundo sejam as condições
de informação de qualquer campo e os protocolos de
15

Sugerimos ao leitor que deseje se aprofundar no tema dos campos de informação e
de cognição, consultar os livros de Sesha: Os campos de Cognição e Quântica e
Meditação. Resumindo, estes têm a ver com a representação que podemos realizar
entre informação e consciência, devido as semelhantes condições que ambas
possuem. Assim então, tratar um campo de informação é semelhante a substituí-lo
por um campo de cognição, sem que se altere o nível de realidade do campo
estudado e nem da informação que o constituí.

relação entre elas, podemos criar não apenas novas
entidades, mas sim, novos estados de consciência.
Nesta tónica, sob as novas apreciações conscientes,
nascem os estados de Observação, Concentração e
Meditação. Nos dois estados finais, a informação se
inter-relacionam com protocolos não-diferenciados, ou
seja, surgem campos de cognição constituídos por
informação não-dual.
- Assistente: O que significa que os campos podem ser
“abertos” ou “fechados”?
- Sesha: Um campo fechado pode ser percebido
mediante um nome ou uma forma. Assim, cada nome
parece diferente de qualquer outro e cada forma parece
possuir características peculiares. O universo é
percebido normalmente como campos fechados, ou seja,
como “árvore”, “brisa”, “lembrança” e todo conceito que
faz parte do dicionário. A informação aberta não pode
ser descrita racionalmente mediante nomes e formas,
pois as fronteiras entre seus constitutivos não são
detectadas mentalmente. Como exemplo, percebamos a
uma gota de chuva que cai em um lago. Antes que a
gota atinja o lago, podemos diferenciar claramente a
água da chuva em relação à água do lago. “Lago” e
“chuva” definem com nitidez a cada campo. Mas no
instante de dissolução da gota, as fronteiras entre um e
outro campo não são detectadas. Continua existindo a
gota e logicamente permanece o lago, mas não existe
uma fronteira clara que determine um do outro. Desta
forma, quando existe um nível muito alto de
presencialidade na percepção, os campos fechados se

convertem espontaneamente em campos abertos.
Assim, o universo percebido segue existindo em suas
individualidades, mas não se detectam mentalmente as
fronteiras entre eles. O universo adota uma condição
não-diferenciada e a consciência se converte tanto na
cola entre os objetos como nos próprios objetos.
Nos estados duais a consciência surge como
diferenciada na forma de preceptores independentes, e é
ali, nos mundos associados à individualidade, onde é
mais fácil falar dos campos de informação fechados.
Nestes mundos duais, parece que a informação vai por
um lado e a consciência por outro. Por isto é possível,
desde aí, ver a informação como constituinte tanto dos
objetos materiais como das entidades ideais. Para
sairmos do círculo vicioso da individualidade e da
realidade entendida como “matéria e/ou ideia”, é
necessário converter os campos de informação em
campos de cognição. Para que surja um novo tipo de
realidade, a qual denominamos de “não-dual”.

O Inconsciente como Limitante
- Assistente: Por que geralmente surge tanto temor no
caminho a Meditação? É por acaso algum tipo de
condicionamento mental?
- Sesha: Não exatamente. O motivo é algo ao que
geralmente denominamos de “inconsciente”. O que
delimita a informação não-diferenciada da Meditação
com respeito a Concentração é o inconsciente. O
inconsciente não é apenas memória, mas também, é à
base da reação instintiva. O que lhe impede de transitar
e se aprofundar nos terrenos da Concentração é a
memória consciente; o que lhe delimita a fronteira entre
os estados de Concentração e Meditação é uma parte
da memória profundamente instintiva. Na Concentração
lhe limita o que pensa de si mesmo; na Meditação o que
você conscientemente não pensa e nem conhece de si
mesmo.
O inconsciente, em parte, alguma vez já foi memória
ativa que se perdeu no esquecimento. Esse limitante de
memória é ilusório, como todos os limitantes, e se desfaz
na medida em que há estabilidade presencial no
sistema. Quando o que conhece se reconhece além dos
limitantes existentes, neste caso do limitante
inconsciente, então surge a Meditação.

Não é que na Meditação emerja a Consciência;
aqueles que aparecem e desaparecem são os limitantes
que estruturam todas as formalidades mentais possíveis.
Sempre há Consciência; ela flui em um meio não-dual.
Nela flutuam os limitantes, como as gotículas de água no
fluxo da superfície de um rio. Por exemplo, em um
oceano surge o limitante “onda” ou o limitante
“horizonte”, também está o limitante “corrente
subterrânea” ou o limitante “salinidade”; todos são
frações que delimitam qualidades e características
diferentes da unidade do oceano.
Na
cognição
os
limitantes
aparecem
e
desaparecem, como nascem as ondas e o horizonte, e
morrem as ondas e o horizonte. Então você deve buscar
saber, não como destruir o limitante, porque o limitante
essencialmente não tem existência em si mesmo, mas
sim, como captar a natureza essencial da Consciência.
Ao nascimento de todo tipo de limitante, o vedanta
lhe denomina de adyarupa ou maya. Os limitantes fluem
sobre a Consciência como as ondas sobre o mar,
parecem diferentes, mas são o próprio mar. O mar
parece fracionar a sua superfície em milhares de ondas
e experimenta-se como uma multiplicidade; assim, a
Consciência, devido à ilusão causada por maya, dota a
percepção de multiplicidade quando apenas há nela a
realidade não-dual.
Você percebe ainda alguns limitantes na
Concentração, mas os detecta porque a sua mente
experimenta com base na realidade traçada pelos
limitantes que formam este estado. No entanto, sempre
existiu e existirá unicamente a Consciência. O produtor

de todo limitante se denomina de maya, que é o ilusório
O que retira o limitante, é impedir a prática de sobrepor
de toda identificação errada ou ilusória, a que
denominamos de neti-neti (não é, não é). Neti-neti (não
é, não é) implica em alcançar a compreensão do que É,
de tudo aquilo que você não pode definir como sendo
“algo”, o que está além da negação mental dos atributos
associados a todas as coisas, o que está além do nome e
da forma associada a todos os objetos.
Então, o que é um objeto? Geralmente o defino com
base ao que dele conheço, as suas características, mas
elas não são o que realmente ele É. Quando raciocino,
apenas determino mentalmente o nome e a forma que
estão na mente, ou seja, as características que se
encontram em minha memória, as quais comparo
mediante um processo dialético para conhecer.
O mecanismo excepcional de “des-sobreposição” que
apresenta o vedanta é a auto-indagação, neti-neti. Netineti é a indagação do Ser, é a indagação profunda do Si
Mesmo, o que está além de qualquer negação e
afirmação que façamos a respeito das qualidades
mentais de um objeto conhecido.
O que existe é Consciência, e o que recobre a sua
condição não-dual é maya, o processo ilusório que induz
a aparição da multiplicidade na mente. O que desfaz
esta dualidade cognitiva é a correta auto-indagação do
Ser, através de neti-neti.

- Assistente: Então, o estado de Concentração não é
ainda estável por si mesmo?
- Sesha: O que conhecemos da experiência na
Concentração, é que esta não é suficientemente estável,
razão pela qual sabemos que há uma fronteira associada
ao inconsciente que o limita. Mas quando está aí, em
Concentração, você não percebe a respectiva fronteira,
percebe o infinito em ti mesmo, mas esse infinito não é
ainda suficientemente estável.
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