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A primeira faceta

Um casal recém-casado se mudou para um aparta-
mento em um bairro muito movimentado. No primeiro dia 
morando no novo lar, depois de ter feito café, a jovem esposa 
olhou pela janela e viu sua vizinha colocando lençóis para 
secar. “Que lençóis imundos!”, ela pensou consigo mesma. 
“Talvez ela precise comprar um sabão em pó melhor. Tal-
vez eu devesse ensinar-lhe a maneira certa de lavar seus len-
çóis.” De tempos em tempos, repetia o comentário para seu 
marido, enquanto olhava a vizinha pendurar suas roupas 
mal lavadas à luz da manhã.

Passou-se um mês e, certo dia, a esposa se surpreendeu 
ao ver a mesma vizinha estendendo lençóis absolutamente 
brancos. Ela exclamou para o marido: “Olha! Ela finalmente 
aprendeu a lavar suas roupas. Quem será que lhe ensinou?”

O marido replicou: “Bem, na verdade, querida, a única 
diferença é que eu me levantei mais cedo hoje e limpei a 
janela.”

CAPÍTULO 1

Abraçar o 
Momento Presente
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Cada um de nós passou a vida enxergando o mundo 
através de uma janela. Tingida pelas crenças e ideias adqui-
ridas no passado, essa janela distorcida cria o nosso mundo e 
governa nossa percepção do universo. Na maioria dos casos, 
nossas janelas estão cobertas pela sujeira e pela poeira de 
uma longa vida, turvando nossa visão, impedindo que a luz 
da verdade chegue até nós.

A janela da mente se torna suja quando nosso sub-
consciente está cheio de autocrítica e pontos de vista basea-
dos no medo. Infelizmente, este é o caso de muitos de nós 
– pensamentos distorcidos incessantes são nossos eternos 
companheiros. Nossas mentes adultas estão em um perpé-
tuo estado de caos e contradição. Nossos pensamentos cla-
mam incansavelmente por atenção, nos fazendo pular de uma 
distração para outra. Esta onda de pensamento intermitente 
afeta todo o nosso sistema nervoso.

Como isso acontece? A resposta está na vibração. Nos-
sos pensamentos têm uma vibração, assim como qualquer 
som também tem. Estas vibrações ressoam dentro do sistema 
nervoso, afetando nosso padrão vibratório interno. Quando 
nossos pensamentos são erráticos e conflituosos, eles pro-
duzem uma vibração dissonante no corpo. Quando nossos 
pensamentos são harmoniosos e criativos, a vibração de uni-
dade nos envolve, e tudo o que não está vibrando naquela 
frequência começa a desaparecer naturalmente.

A inquietação da humanidade

Nós raramente nos sentimos completos no momento 
presente. No mundo de hoje, pessoas de todas as classes 
sociais e estilos de vida lutam com um sentimento constante 
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de descontentamento. É bastante frequente perceber  que 
ansiamos por algo mais: não importa o que já tivermos con-
quistado em nossas vidas, a plenitude que tanto desejamos 
permanece nos iludindo.

Muitos de nós percebemos que nossa atenção gravita 
constantemente na direção do que está errado em nossas 
vidas. Raramente direcionamos nossa atenção para valorizar 
todas as coisas maravilhosas que temos; em vez disso, esta-
mos habituados a criticar o que nos cerca, culpando aquilo 
que vem de fora por nosso descontentamento. Nós rara-
mente estamos no momento presente por tempo suficiente 
para abraçar a mágica do agora.

Sempre me empenhei para atingir metas difíceis, colo-
cando todo o meu coração em tudo o que fazia. Mas durante 
grande parte da minha vida isso me parecia insuficiente. Eu 
vivia insatisfeita comigo mesma, sempre querendo mais. 
Incapaz de apreciar completamente as coisas que já havia 
conquistado, eu vivia focada no que estava faltando.

De fato, embora eu aparentasse ser uma mulher pode-
rosa, bem-sucedida e confiante, no fundo, sempre duvidei de 
mim mesma. Constantemente ficava me criticando, e embora 
não fosse consciente disso, por trás da minha personalidade 
autoconfiante havia uma grande dose de medo. 

De certo modo, todos nós passamos por esse tipo 
de desilusão. Não importa onde estejamos neste planeta, 
 podemos nos sentir descontentes, enquanto atribuímos a 
culpa de nosso tormento interno a nosso lugar no mundo ou 
a circunstâncias externas. Isso pode acontecer nas maiores 
cidades; mesmo com todas as distrações que existem nesse 
mundo automatizado, e apesar da presença crescente de pes-
soas nos grandes centros urbanos, tem gente morrendo de 
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depressão e de solidão no coração de Manhattan e Buenos 
Aires. Pode acontecer também no interior, com gente que 
está cercada pela natureza e na companhia de pessoas que 
amam. Onde quer que estejamos, sentimos um arrependi-
mento imenso, culpa e dor, como resultado de coisas que 
aconteceram em nossas vidas, e ansiamos por coisas que gos-
taríamos que acontecessem. Esta é a insanidade da condição 
humana – a tendência de nossas mentes para estar sempre 
voltando ao passado ou projetando o futuro, fazendo-nos 
sentir miseráveis.

A maioria de nós tem uma ideia de como a felicidade 
deveria parecer. Nós tendemos a enxergar a felicidade como 
um momento futuro – quando teremos a condição de ter 
uma casa maior, quando comprarmos um carro novo, assim 
que encontrarmos o parceiro perfeito, depois que os filhos 
crescerem, quando nos aposentarmos.

Você já percebeu que quando atinge as suas metas – um 
emprego melhor, uma casa maior, um novo amor – há sem-
pre algo mais que você deseja do seu coração? Parece que 
a despeito do que já conseguimos, a realização está sempre 
além do nosso alcance. Por que nunca nada é suficiente? 

Estamos sempre esperando que alguma coisa aconteça, 
qualquer coisa que possa trazer a satisfação que tem nos 
iludido por tanto tempo. O futuro parece ser nossa única 
esperança de encontrar a verdadeira realização, enquanto 
o momento presente – onde todos vivemos sem qualquer 
esforço – é onde menos esperamos encontrá-lo.

O que nos impede de descobrir a beleza da vida que 
vive no momento presente? A causa não é externa, como 
costumamos imaginar, mas é interna. Jaz dentro de nossas 
próprias mentes.
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A matrix da mente

O intelecto é um dos grandes tesouros da experiência 
humana. Ele fornece os meios para uma evolução constante.

Descobertas científicas e avanços recentes na comuni-
cação e tecnologia rendem homenagem ao seu brilhantismo, 
e, em um nível mais pessoal, o intelecto provê atributos espe-
ciais, tais como o discernimento e a comparação, para nos 
ajudar a tomar decisões na vida cotidiana.

Ainda assim, o alcance da mente, embora variado e 
fascinante, é limitado. Não pode compreender totalmente 
as complexidades do amor, por exemplo. Pelo contrário, a 
mente tende a focar no mundano e a passar incessantemente 
de pensamento em pensamento. Mesmo encarando uma 
beleza intensa – vendo o sol se pôr sobre uma montanha 
dourada, por exemplo –, a mente vagueia para outros luga-
res, outros tempos...

“Uau! Esse pôr do sol é incrível. Dizem que um fim de 
tarde como esse significa que teremos um dia lindo amanhã. 
Eu realmente torço para isso, porque é minha única folga 
na semana e tenho muito o que fazer. Preciso ir à academia 
logo cedo – tenho que perder peso! Depois, tenho que pas-
sar numa loja para comprar tinta, preciso lavar roupa, arru-
mar a casa para receber os hóspedes e ver o que farei para 
o jantar. A última vez que recebemos amigos, eles gostaram 
muito daquele prato de massa – talvez eu deva fazê-lo de 
novo. Pena que o bolo de aniversário que nossos amigos 
trouxeram aquela vez estava terrível. Ah, não! O aniversário 
da mamãe é amanhã, e eu  esqueci de comprar um presente. 
Eu sou mesmo uma péssima filha...”
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Ao nos identificarmos tão profundamente com o movi-
mento frenético da mente, perdemos a visão de tudo o que 
se encontra além do seu confinamento: nossa grandeza ver-
dadeira, enterrada nos pensamentos e nas opiniões limitadas 
da mente. Quando isso acontece, a mente se converte numa 
matrix.

Estamos presos nessa matrix mental. É como uma rede 
na qual fomos apanhados, e imaginamos que a rede é tudo 
o que existe. Estamos estagnados por formas limitadoras de 
pensar que aprendemos na infância.

Por causa das crenças limitadoras desta matrix mental, 
é mais fácil para nós escutar alguém nos dizendo que somos 
apenas medíocres, normais ou nada especiais, do que ouvir 
que somos capazes de atingir grandezas. Muitos de nós acre-
ditamos que não somos tão bons quanto outras pessoas. 
Desde a infância, ouvimos que somos inadequados, inúteis  
e até mesmo burros.

Eu certamente não escapei desta matrix durante minha 
juventude em Melbourne, na Austrália. No colégio, eu era 
muito mais alta que a maioria das garotas de minha idade. 
A altura fez de mim uma excelente corredora, e eu vencia 
com facilidade as competições. Os instrutores chegavam 
a dizer para mim: “Não corra tão rápido. Você faz as outras 
garotas se sentirem mal.” Em consequência disso, comecei 
a limitar parte da minha capacidade. Eu coloquei freios em 
mim mesma e comecei a acreditar que não tinha nascido para 
brilhar, mas para apenas ser “normal”.

Alguns anos mais tarde, as professoras da minha escola, 
que era só para meninas, implicaram com meu comporta-
mento extrovertido. Elas achavam que uma moça devia ser 
discreta e recatada, nunca se destacando da multidão, nunca 
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num papel de protagonista. Eu estava tão desesperada pela 
aprovação delas que me tornei insegura. Com o tempo,  adotei 
a opinião delas sobre mim mesma e concluí que alguma coisa 
devia estar errada comigo, já que eu não era a moça calma e 
passiva que elas achavam que eu deveria ser. Passei, então, a 
hesitar em todas as situações. Comecei a agir com pequenez. 

Em vez de alçar voo, acolhendo a magnificência e a 
beleza da vida, muitos de nós agem com pequenez. Nós 
simplesmente ofuscamos nossa grandeza e incorporamos o 
lado pobre que internalizamos de nossas famílias, escolas e 
da sociedade em geral. Como consequência, estamos todos 
andando num nevoeiro, tateando incessantemente em busca 
de paz, amor e felicidade.

Ansiamos por liberdade absoluta. Desejamos voar 
como o falcão. Queremos atingir todo o nosso potencial, 
mas, em vez disso, nos apegamos à mediocridade.

Acabamos adotando a matrix da mente, como se o pen-
samento que temos de nós mesmos fosse tudo o que real-
mente somos.

A dualidade e seus contrastes

A matrix da mente está sempre tentando  intelectualizar 
e compreender. Está sempre focalizada no bem contra o mal, 
no certo contra o errado. Na verdade, bem, mal, certo,  errado 
são as bases da matrix. Ela passa a enxergar tudo do ponto 
de vista da dualidade ou separação. E o mundo fica limitado 
a categorias, com tudo e todos à nossa volta recebendo um 
rótulo. Em alguma medida, esses rótulos nos  permitem expe-
rimentar a vida humana, mas quando se tornam os únicos 
meios de percepção e os consideramos a verdade absoluta, 
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perdemos a inocência que se encanta com a maravilha da 
existência.

Nossa percepção do universo físico é repleta de contras-
tes e separações. Nós vemos abundância e vemos inanição. 
Vemos as atrocidades da guerra e vemos a doação incondi-
cional de visionários como Gandhi e Madre Teresa. Vemos  
uma gama de coisas diferentes, criando separação e desi-
gualdade, assim como, ao mesmo tempo, tragédia e alegria. 
Cheio de contrastes, o mundo é uma incrível paisagem de 
diversidade e deslumbramento.

Ainda assim, quando percebemos esta riqueza através 
da matrix do intelecto, todas essas divisões nos fazem sentir 
vulneráveis, separados, pequenos. Então, criamos uma iden-
tificação tão forte com a divisão e separação das pequenas 
partes que perdemos de vista a beleza deslumbrante do 
todo. O resultado é que nos tornamos superficiais. Estamos 
presos ao intelecto, imersos nas limitações da mente. Estar 
aprisionado na matrix faz com que boiemos na superfície da 
vida em vez de mergulharmos fundo – e então deixamos de 
encontrar a plenitude que desejamos.

O conforto da limitação

Muito embora a percepção nebulosa que a matrix do 
intelecto concede nos torne insensíveis para a plenitude 
que existe em cada momento, sentimos certo conforto nos 
limites de suas fronteiras. É um espaço definido por todos 
os nossos medos e restrições, mas dentro do seu confinamento 
está tudo o que sabemos, tudo o que acreditamos, tudo em que 
viemos a confiar. Lá, nossas experiências passadas governam 
cada um de nossos movimentos.
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Como existe um certo conforto nesse lugar que atingi-
mos, abraçar nossa plenitude – acreditar que merecemos 
viver de acordo com nosso potencial máximo – é a tarefa mais 
difícil que existe. Mesmo quando cultivamos sonhos que gos-
taríamos de realizar, é difícil fazer um movimento que nos 
force a sair da zona de conforto. Queremos  resultados, espe-
ramos por coisas boas, aguardamos as oportunidades – mas 
será que estamos dispostos a abandonar aquilo a que estamos 
acostumados para conquistar o desejo de nosso coração?

Quem procura mudanças se permite alçar voo. Quem 
se sente inadequado se segura no galho. E você, o que você 
faz?

Se você está agarrado ao galho, o que está o impedindo 
de voar? O que você se recusa a deixar para trás?

Cortando o galho

Nós estamos prestes a aprender a primeira faceta do Sis-
tema Isha, a primeira das quatro ferramentas extremamente 
poderosas que nos ajudarão a cortar o galho dos hábitos do 
passado – hábitos estes que são baseados no medo – para 
que possamos então descobrir nossas asas e a glória de voar.

A fim de nos beneficiarmos do poder completo destas 
facetas, é necessário nos comprometermos com a prática 
constante. Se você se matricular numa academia, mas nunca 
aparecer para malhar, não tem como entrar em forma. Do 
mesmo jeito, se não praticar as facetas, elas não funcionam. 
O ideal é praticar uma hora por dia, com os olhos fechados. 
Você pode dividir esta hora em dois blocos de trinta  minutos, 
ou três blocos de vinte minutos. A coisa mais importante é 
que você pratique. Se em alguns dias for impossível dedicar 
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uma hora inteira, um tempo menor é melhor do que nada. 
Este processo trabalha em um nível muito profundo, e para 
a maioria das pessoas, as mudanças são imediatas. Elas sen-
tem uma paz e alegria que cresce e se aprofunda à medida 
que a prática avança. Todavia, para algumas pessoas, demora 
alguns dias ou até mesmo semanas de prática diária para 
começarem a perceber as mudanças. Algumas descobrem 
que seus amigos enxergam a transformação antes delas pró-
prias. Mesmo se forem um pouco céticas a respeito do que 
está acontecendo dentro delas, elas verão os outros chegando  
perto  e  dizendo  “Você  está  diferente  hoje!”  ou “Você 
mudou. O que está acontecendo?”.

Eu recomendo que você continue a praticar as facetas 
regularmente pelo mínimo de quatro semanas, não importa 
o que aconteça enquanto esteja praticando. Pela minha expe-
riência, quatro semanas de prática constante é o bastante para 
qualquer um gozar de enormes benefícios.

Outra coisa importante para ter em mente quando está 
aprendendo estas facetas é procurar ser inocente, aberto, e não 
formular preconceitos sobre a prática. A experiência destas 
facetas será diferente de tudo o que você já fez antes, e quanto 
mais receptivo você for, mais fácil será adotar esta nova pers-
pectiva e sentir seus benefícios. Inicialmente, trabalhar com 
as facetas pode dar a impressão de que se trata de mais uma 
prática espiritual ou de autoajuda, mas dê às facetas uma opor-
tunidade para operarem a mágica em sua vida, e você verá que 
são diferentes de qualquer coisa que já tenha vivenciado antes.


