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Questão 11 

Eu sempre me sinto identificada com este corpo, com este mental, com esta personalidade. Eu 

não chego a adotar o outro olhar, aquele do observador. Eu não tenho sucesso nisso, depois de 

tantos e tantos anos. 

Agathe 

Audio: Réponse Alta - Question 11 (12-10-2013) 

 
Resposta de Alta 

Agathe, simplesmente, tudo o que foi dito hoje, reafirma em grande parte o que é desejável 

mudar. Isso não é um esforço. Isso não é o resultado de um trabalho de muitos anos. Isso não é 

o resultado de uma evolução, de uma transformação. É o resultado de uma rendição. Isso é 

também o paradoxo do Si: enquanto nós buscarmos o Si, ele não pode ser revelado. É a parada 

da procura, é a parada da busca. Às vezes, isso ocorre espontaneamente, como para Maharshi 

aos 17 anos, simplesmente com a angústia da morte, ele realizou, ele Liberou. Depois, há outros 

que descobrem isso depois dos 20, 30 anos. Esse foi o meu caso. Hoje, é aceitar que tudo o que 

nós aprendemos, que nós compreendemos de nós mesmos, do mundo, do universo, não tem 

qualquer utilidade para viver o Abandono à Luz, o Abandono ao Si e o Abandono do Si. Então, 

tornar-se de novo como uma criança, nada procurar, simplesmente Ser. A melhor maneira, é 

claro, se pudermos considerar isso como uma técnica (por exemplo, foi isso que disse Eckhart 

Tolle), é o Aqui e Agora, é o Instante Presente.  

Penetrar cada vez mais no Instante Presente, mas, na condição de que esta entrada no Instante 

Presente não seja acompanhada de uma negociação ou de uma chantagem do Si. Se vocês 

quiserem viver o Instante Presente para viver o Si, ele irá se afastar de vocês, inexoravelmente. 

Porque, assim que houver uma condição, não pode ali haver o incondicional, ou seja, o estado 

incondicional que não depende, justamente, da condição. Aí está toda nuance. Isso se junta aos 

conceitos de resistência, de Abandono, de culpabilidade, de medo, dos diferentes cérebros que 

estão em ação em nós, do Coração (Coração não compreendido como emoção ou afeto, mas 

realmente como Coração Vibral). O importante é deixar estar. Deixar estar, isso é a capitulação, 

o Caminho da Infância, o Caminho da Humildade, da Simplicidade. Então, é viver o Instante 

Presente, em tudo o que comporta o agradável e o desagradável, em meio à pessoa. Aí, vocês 

irão sair da pessoa, sem pedi-lo, sem procurá-lo, sem desejá-lo. Vocês vão passar do 

conhecimento da sua própria história, do conhecimento do seu próprio estado e das Vibrações, 

http://satsangducollectifdelun.blogspot.ca/2013/10/reponse-alta-question-11-12-10-2013.html


para a Ignorância, mas a verdadeira ignorância, que é o Conhecimento. “Conhece-te a ti 

mesmo”, ou seja, o Si.  

Isso é feito em um instante, a partir do momento em que todos os elementos, não de reflexão, 

mas todos os mecanismos de resistência (que estão presentes em cada ser humano, sejam quais 

forem), porque isso faz parte da manutenção da vida neste mundo. É a lógica inerente ao corpo, 

à arquitetura fisiológica, neurofisiológica, neuro-anatômica, de todas as funções que nos 

permitem agir neste mundo. Portanto, aí também, tomar consciência de que vocês podem 

decidir não estar implicados na personalidade para ser observador. Passamos do ator ao 

espectador ou observador, que assiste à peça de teatro, decidindo “eu não quero mais ser o 

ator”. É, justamente, esquecendo-se totalmente, no Aqui e Agora. O Aqui e Agora é um 

elemento essencial da saída da linearidade do tempo, mas é outra coisa dizer “eu quero sair do 

tempo” ou “eu quero realizar o Si”. É imobilizar-se, paralisar o tempo, paralisar todas as 

memórias, todas as projeções. Então, vocês podem chamá-lo de meditação, mas é uma 

meditação ativa, sem objetivo, sem objeto, que vai ao mesmo tempo focalizar a consciência e 

expandir a consciência, sem qualquer intervenção da consciência limitada, aquela da pessoa. 

Isso é o que podemos responder a você! 
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