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Saber Sentir 

Ana Amália Ottoni 
 

Introdução 
 

Eu, que vinha das abstratas regiões da filosofia, um dia me apaixonei pela concreta inteligência do corpo, pelas 
riquezas que a consciência podia examinar e desfrutar nos domínios da corporeidade. E neles mergulhei, sem 
imaginar as profundezas deste mundo tão mal dito quanto desconhecido da maioria dos adultos, adulterados em 
sua natureza por uma cultura que os aparta de si mesmos. 

Antes de tudo, este mergulho é trabalho: é movimento real, carregado de sensibilidade. Toda a pontaria da 
atenção dirigida para as sensações dos movimentos feitos − e tudo muda. Não há nada mais simples, mas quem 
disse que queremos a simplicidade? Pelo contrário, refestelamo-nos no contraditório, na contramão, na 
contravida. Por isso a coisa mais simples fica dificílima. 

Digo, por exemplo, : “ − pés paralelos, afastados, joelhos soltos, incidindo o peso do corpo uniformemente por 
toda a sola dos pés; vire a cabeça para a esquerda, olhando para trás, deixando que este olhar comande a torção 
de todo o corpo para a esquerda. Investigue a sensação neuro- muscular em torno dos olhos... na nuca... ombros... 
braços... costas... peito... cintura... barriga... nádegas... coxas... joelhos... tornozelos... pés.” Se a pessoa faz isto 
sentindo, entra no império das sensações, e desperta o espírito do corpo, que nelas reside, e uma lúcida e 
agradabilíssima serenidade se espalha por todo seu ser. Mas se fica pensando em que isto resultará, se não estará 
perdendo tempo, com tanta coisa para se fazer, e que tem que ir em tal lugar ou conversar com tal pessoa, então 
a experiência sensorial não se dá, e apenas se continua na pensação − meia morte em vida −, que usurpa o lugar 
da vida ao nos dominar com sua infindável tagarelice. 

Este livro tem o claro objetivo de desmascarar a pensação como a inimiga interna, o ardil onde ingenuamente 
caímos e do qual não sabemos mais sair, perdidos em sua embromação. E o de demonstrar que a investigação 
sensorial dos próprios movimentos é a porta por onde podemos voltar ao estado de origem, onde viceja o 
paraíso. 

Há muitos anos, ao assistir o filme “O Pássaro Azul”, uma cena me impressionou: a das crianças que ainda vão 
nascer, quando relatam as tarefas, descobertas ou invenções que levarão para a vida. Deparei-me, naquele 
momento, com a inquietude de saber qual tarefa eu nasci para realizar.E aconteceu, um dia, uma revelação. 

Era uma tarde azul, e eu havia me debruçado sobre a janela para melhor apreciar o céu. Voltando-me para 
dentro, deparei-me com minha imagem refletida no espelho, pendurado na parede em frente, que me causou o 
maior espanto. Pois, pela primeira vez, caí em mim vendo meu corpo como se estivesse prestes a alçar vôo. 
Todos os segmentos erguidos, forçados para cima: queixo, ombros, e a ponta inferior da coluna, desenhando um 
grande arco tenso, do qual pendia a parte anterior. Percebi, por dentro, com uma clareza nunca antes 
experimentada, como era inconsciente e desastrosa aquela atitude postural e, imediatamente, meu corpo 
começou a assentar o próprio peso, com uma sabedoria própria, que até então me era desconhecida. Encantada, 
acompanhei atentamente a experiência de ceder meu peso à força da gravidade, o extremo prazer de espalhá-lo, 
ponto por ponto, pela inteireza das solas dos pés, até as pernas estarem soltas, a pelves encaixada, a respiração 
ampla. Continuando, cedi o peso da cabeça ao equilíbrio oscilante oferecido pelo pescoço, e como num passe de 
mágica, o feixe de tensões se “derramou” em quentura pesada, que parecia escorregar pelo corpo abaixo.  

A sensação de leveza se espraiou com nitidez num corpo que parecia outro, comandado por uma espécie de 
“mente orgânica”, tão funda que só podia vir diretamente do Deus  
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Cheia de gratidão, acolhi o primeiro pensamento que me chegou, que foi: “ − comprar vinte quilos de farinha de 
trigo integral”. Não discuti comigo mesma, como era meu costume, e parti imediatamente para o mercado, onde 
comprei tudo que precisava para fazer muitos pães. Chegando em casa, tomei um banho e comecei o trabalho, o 
tempo todo mergulhada nas sensações de cada movimento, do meu peso agradavelmente abandonado, acrescido 
pelo da enorme massa que ia se formando entre minhas mãos. 

Soltando o esforço da atitude postural que me era costumeira, tudo se estendeu, todas as articulações se 
amaciaram, comportando-se como molas bem lubrificadas. 

A diferença funcional era gritante, sentida como agilidade, energia e deliciada facilidade de me concentrar em 
cada coisa feita, que foi resultando no melhor pão que já fizera. 

Era madrugada quando acabei de enrolar o último naco. Mas era impossível dormir com aquela alegria intensa, 
de me conhecer por dentro. A cada movimento novas sensações, mais verbos se conjugando e se revelando, a 
vida sendo recebida em sua inteireza. 

Não se dorme no dia do casamento. 

Aquele foi o dia do meu casamento comigo mesma, de minha inteira atenção com minha sensibilidade corporal, 
quando me tornei dona de meu continente. Nunca mais quis alçar vôo. Quanto mais me torno consciente deste 
saber próprio do corpo, mais sua amante me faço, compreendendo a sutileza de suas necessidades e movendo-
me com finíssima sensibilidade. 

Descortinar os horizontes oferecidos pelo movimento bioconsciente veio a ser um constante desafio de ir 
descobrindo, num crescendo, suas aplicações terapêuticas, educacionais e filosóficas. E assim dei-me conta da 
tarefa que trazia inscrita em mim, que devia se tornar minha profissão de fé e de vida: o treinamento terapêutico 
da movimentação bioconsciente. Com ela experimento o íntimo deleite da mútua criação, pois enquanto a faço, 
ela me faz, que somos peça e função de um mesmo jogo cósmico, criado pela sabedoria divina.  

Escrever sobre seus fundamentos e propriedades aumentou ainda mais a alegria desta criação, doravante 
oferecida a muitos outros 

Embora guarde uma certa fidelidade à filosofia, este livro se abriu através de enfoques interdisciplinares, e tanto 
bebeu da fonte da ciência como da percepção espiritual e da arte, tendo se configurado como um manifesto do 
holismo, já que a bioconsciência é a atitude holística por excelência. 

 

Que você, ao percorrer estas páginas, possa perceber-se fazendo parte desta grande unidade que nos contém a 
todos, como um lar ancestral. E que todos nós, percebendo-a, deixemos emergir a tarefa que trazemos no 
coração, descobrindo a felicidade de bem fazê-la. Com certeza, o entrelaçamento destas tarefas desenhará uma 
nova face na humanidade, mais serena e feliz.  

 

 

Ana Amália Ottoni 
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1. A Realidade e a Percepção da Realidade 

Ana Amália Ottoni 
 

Tudo que existe, tanto em ato como em potência, como fato externo ou interno, necessita ser vivenciado para 
entrar em nossa consciência. Só a partir da percepção direta é que alguma coisa passa a ser conhecida realmente, 
o que eqüivale a existir para nós. 

No entanto, a mesma coisa pode ser conhecida de maneira diferente por cada um que a experimenta, 
dependendo da atenção e do interesse nela colocados : da consciência feita. 

Foi a partir desta constatação que me interessei em conhecer mais intimamente a consciência — o ato de 
perceber e apreender o real. 

Por alguns considerada um ato da razão, por outros um julgamento moral, para mim a consciência é a junção de 
interesse e atenção plena, focalizada nas sensações provocadas por qualquer evento ou ação. 

Quando somos crianças, nosso atento interesse incide sobre tudo que nos rodeia: vemos e ouvimos com 
inteireza, tocamos, cheiramos e trazemos à boca para sentir o gosto, casando-nos com a coisa observada. O 
pensamento acompanha atentamente a experiência sensorial completa, registrando-a. Uma criança de poucos 
meses percebe, com toda atenção, a sensação provocada por cada movimento que faz, de tal maneira que estes 
vão se fazendo precisos e eficazes com uma rapidez impressionante, pois sua aprendizagem de si mesma na 
relação com o mundo é um ato contínuo de consciência. Daí sua facilidade em tudo aprender e relacionar e seu 
encantamento com todas as descobertas, que vive a fazer.  

Infelizmente, os adultos com quem convive, numa proporção que gira em volta dos 95%, não têm paciência para 
acompanhar sua estuante energia de tudo experienciar, e corta-a através de impedimentos físicos e proibições de 
todo tipo. Expulsam-na do paraíso de ser ela mesma, da atualização de sua potencialidade natural. E com a 
argumentação própria dos que já se submeteram à imobilidade dos valores estabelecidos, tratam-na como 
“culpada” quando não lhes obedece, inculcando-lhe o sentimento de exclusão, que ela passa a experienciar. 

Embora não tenha a noção intelectual de culpa, ela é marcada profundamente por esta experiência, já que tudo 
percebe com inteireza. 

A partir da experiência do sentimento de exclusão, que para muitos de nós se inicia muito cedo, caímos da 
integridade consciência-vida-ação, para uma crescente desintegração entre razão, sentimento, percepção e ação: 
em oposição interna. 

O que vemos narrado pelos mitos que se encontram no início de cada cultura repete-se em cada indivíduo de 
nossa espécie: a proibição, a conseqüente desobediência e a noção de culpa, cujo bojo é o castigo e a mentira a si 
mesmo. Esta é a performance de uma cultura contrária à nossa natureza, que não acompanha a sabedoria que 
nos é intrínseca, pois nem chega a percebê-la. 

Deste desligamento saímos retalhados, e a tarefa que se nos apresenta como mais essencial é a re-ligação da 
perdida inteireza. 

Recuperar a criança − o paraíso, − é recuperar a curiosidade, o interesse atento em cada poro do universo. É se 
estender em consciência como grandes tentáculos que penetram em tudo, sem nenhuma proibição. E gozar 
dessa alegria de se encontrar e se reconhecer na realidade penetrada, que também nos penetra e nos é. 

Como todos os heróis e heroínas das histórias míticas, nossa tarefa é gigantesca, pois não saímos ilesos da 
experiência com a cultura, os cultos e medos que ela nos inculca. Trata-se de limpar nossa natureza das 
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imposições que nos vitimaram, a todos nós. A primeira etapa desta tarefa se configura na limpeza dos canais 
perceptivos, embaçados pela atividade mental divorciada da sensibilidade, limitada a uma desgovernada 
“pensação” sobre julgamentos, censuras, preocupações e argumentações provocadas pela divisão interna, onde 
estamos sempre a sofrer a (in-)digestão do “fruto da ciência do bem e do mal” − a moral divisora −, que ocupa 
nossa mente com tanta insistência, que não deixa lugar para a pura percepção. Com a pensação criticamos as 
outras pessoas e a nós também, vestimos nossos desejos e medos com um sem número de imagens e desculpas 
para não enfrentá-los e resolvê-los e, com tudo isto, tapamos nossas sensações e sentimentos da clara evidência 
com que surgem em nossa corporeidade. Desta forma nos impedimos a felicidade, posto nos afastarmos do 
exercício de nossa natureza, onde ela floresce. 

O endeusamento da abstração − o verdadeiro bezerro de ouro − afastou-nos da plena posse de nosso ser, que 
naturalmente nos leva a apreciar e reverenciar a vida. E afastou-nos também do uso lógico e atento da abstração, 
que se adulterou em pensação − sua excrescência. 

Para efetivar esta limpeza − o retorno ao que nos é natural − há que se desenvolver a direção para dentro, a 
função que nos foi dificultada desde a infância: o empenho de conscientizar toda a delicadeza de nossa 
sensualidade, através de todos os movimentos possíveis, pois a sensação é mestra e guardiã de qualquer 
experiência. Cada sensação de qualquer feixe neuro-muscular, ao longo de todo o corpo, língua, olhos, 
respiração, vísceras, é a guia segura para nos aventurarmos em qualquer ação. Não considerá-la é mortal, a curto, 
médio ou longo prazo. Elas constituem a sabedoria básica, desde sempre inscrita em nossa estrutura psicofísica 
para nos dar a certeza do que nos é conveniente ou não. 

Como toda preciosidade, a vida tem seus guardiães! 

Fazer consciência das sensações é inteligir junto com a grande inteligência − a que se estende por todo o 
universo, suprindo todos os seres com tendências que lhes são as mais apropriadas. Acompanhando-as, 
usufruímos das qualidades que mais necessitamos para construir a nós mesmos, seres em permanente vir a ser, 
atrás de nosso crescimento. 

Ora, toda sensação provém de movimentos: até escutar provém de movimentos vibratórios extremamente 
diferenciados de pequenos músculos que compõem internamente o ouvido. E as sensações do gosto, por sua 
vez, dependem de movimentos das papilas gustativas da língua em contato com o alimento, ou seja lá o que for 
que na boca colocarmos. O frêmito das narinas, os movimentos oculares, os doces carinhos ou brutais torturas − 
tudo é movimento. Donde se conclui que se lançar na criação de movimentos devidamente conscientizados, é 
pegar, como rédeas, nas duas funções condutoras da vida: consciência e movimento. Unidas no mesmo ato, para 
nos conduzir. 

Esta ação é a que nos liberta do estado de estresse, da viciada visão-de-mundo fundada no julgamento-culpa-
castigo, na competição humana, no que nos divide. 

Através do treinamento desta ação integradora reunimo-nos, curamo-nos: ficamos sãos, inteiros. E assim 
desaguamos no amor. No primeiro amor: pela vida que nos dá o ser e que se manifesta em todos os seres, 
levando-nos a sentir nossa intrínseca unidade.  
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2. “Melhorando o Funcionamento Humano” 

Ana Amália Ottoni 
 

Entrei pelos desvios da pensação auxiliada pelo culto do abstrato, tão valorizado pela cultura ex-natura, que entre 
nós predomina. Nestes desvios consegui fazer do meu corpo um conjunto de inadequações com a vida. Eram 
muitas as dores e disfunções que me incomodavam, até que uma equipe de ortopedistas que eu consultara, 
chegou à conclusão que meus joelhos estavam permanentemente lesados, “tendo se acabado a gordura que os 
lubrifica”. Todos falavam que não havia jeito de melhorar, inclusive que nunca mais andaria normalmente, “que 
eu não morreria por causa daquilo, mas morreria com aquilo.” Aconselharam-me a economizar ao máximo o seu 
uso, evitando subir e descer rampas, escadas, morros, e vários movimentos foram considerados perigosos. 

Bem, isto era o “lado de fora”, a visão feita pela medicina. Tive a inspirada idéia de levar minha atenção para as 
mínimas sensações dos pequenos movimentos que me eram possíveis fazer com os joelhos. E comecei a fazer 
com eles movimentos circulares, que nunca vira antes, mas que me davam grande conforto. Experimentei-os de 
pé, levando meu peso a circular sobre as solas dos pés, desenhando círculos e “ondas” com os joelhos, em vários 
tamanhos e direções. Agachada, sentada no chão, deitada, variando lentamente as posições, fui experimentando 
todos os graus da possível circunferência articular. Nisto percebi claramente que era a minha forma de pisar que 
causava o enrijecimento das conexões neuro-musculares e das articulações. E perceber, sensorialmente, já implica em 
corrigir. Era de movimento transformador que eu precisava: todas as minhas sensações o pediam. E eu dei. Em 
poucos dias, uns quinze ou vinte, meus joelhos ficaram mais macios e confortáveis do que em qualquer outra 
época de que me lembrasse. E continuam assim até hoje, 18 anos depois. 

Confiante na inteligência inerente ao corpo, despertada pela atenção que lhe dera, comecei a investigar as fortes 
dores que sentia na coluna, para as quais “inventei” intuitivamente uma série de movimentos cuidadosos, que 
alongavam os músculos encurtados, através do ceder ao peso da cabeça e dos braços, que deixava pender para a 
frente, e para os lados, experimentando a elasticidade de meus limites, com os joelhos sempre ligeiramente 
fletidos. Ou então, deitada no chão, com as pernas para trás da cabeça, cedendo a coluna ao peso daquelas, em 
movimentos muito lentos, investigadores. Criei, assim, uma rede neuro muscular sem nenhuma tensão 
permanente, vasta o suficiente para permitir que todos os ossos encontrassem seu cômodo, livres, enfim, do 
aperto muscular no qual os havia prendido por tantos anos. Mas, principalmente, descobri a dinâmica postural 
auto corretiva, que tem me mantido saudável ao longo do tempo. 

Às vezes, o prazer de criar meu novo corpo era tão intenso, que eu ficava horas recebendo, fascinada, ao som 
das mais variadas músicas, o surgir dos movimentos, macios, harmoniosos, ágeis, plenamente gratificantes. E 
depois que me dispus a ajudar outras pessoas a se livrarem de suas dores, esta experimentação cinestésica 
desdobrou-se numa contínua aprendizagem da melhor forma de nos movimentar. 

Chegou, aos poucos, uma crescente clareza do dinamismo, o corpo mental, o qual me dispus a examinar com 
sério empenho. Intuí que “articulações são molas”, principalmente os joelhos, e assim devem ser tratadas. 
Gradualmente, descobri movimentos que trabalhavam os “8 lados” das articulações, − circularmente −, fazendo 
com que elas se amaciem e se abram, cumprindo toda sua potencialidade. E quanto mais aperfeiçoava o uso 
consciente do meu corpo, melhor me articulava com as situações vivenciadas, suavizando os atritos, tornando-
me mais criativa no trato com a vida, sentindo-me livre e bem humorada com os novos modos de ser. 
Literalmente, sentia-me “em molejo” − em alinhamento corpo-mental. 

Os cursos que busquei para aprender mais sobre as funções físicas apenas confirmaram as minhas descobertas 
sensoriais e, na maioria, não haviam ainda chegado à compreensão onde a inteligência corporal já havia me 
levado, o que muito me surpreendeu, na época. 
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Na medicina e na educação física são ensinados tantos conceitos que vão contra o corpo, que não levam em 
consideração a sabedoria da mente orgânica! A forma de fazer os movimentos alongadores, por exemplo: se 
feitos com a rapidez e a força com que eles são ensinados nas clínicas de fisioterapia e nas academias de ginástica, 
não alongam. Pelo contrário: retraem. Quando forçados, os músculos reagem encurtando-se. O movimento 
alongador deve ser extremamente lento, delicado, um ceder às requisições do corpo e não uma ordem. Pois 
alongar não é esticar, mas, pelo contrário, relaxar, abandonar-se à força da gravidade. O que realmente alonga, 
portanto, é utilizar o próprio peso dos segmentos adjacentes ao ponto tenso, circularmente a ele, cedendo-lhe. 
De tudo que estudei, somente a anti-ginástica, o trabalho de Feldenkrais, (superior a tudo que conheço), e uma 
parte do ioga, se coadunavam com minhas certezas íntimas em relação à cura através de movimentos. Nas 
abordagens ortodoxas e nas cirúrgicas, principalmente, há um desrespeito intrínseco para com a nossa auto 
organização, cuja inteligência orgânica, perfeitamente sentida pela consciência sensorial, não é considerada, 
resultando em intervenções desnecessárias e agressivas ao nosso funcionamento. A hérnia de disco, por exemplo, 
regride em pouco tempo com a correção da ação postural que a causou, tanto como a lordose, a escoliose e 
todos os desvios da coluna. 

Não pode haver comparação entre um saber “de dentro”, feito com esta consciência, que é a plena atenção nas 
sensações do próprio corpo, com um saber “de fora”, aprendido, teórico, vindo dos outros. 

O saber “de dentro” vem da conexão com a mente orgânica, inspirada pela inteligência universal, que habita 
todos os seres e em cada um se manifesta na forma mais conveniente à vida. 

Olhando os movimentos e ações das serpentes, dos gatos, ou quaisquer outros animais, percebemos a sabedoria 
que lhes é intrínseca, a perfeita adequação sendo feita entre função e estrutura. Ora, também nós somos dotados, 
como eles, por esta inteligência imediata, instintiva, com a única diferença que, em nós, ela pode ser obscurecida 
pela pensação, pelos medos que ela inventa e a cultura ex-natura consagra e estabelece como adestramento 
humano. Daí vem a insegurança diante dos obstáculos, que, inclusive, encurta os músculos no momento da ação, 
impedindo sua eficiência . 

Confundindo racionalidade com exacerbação do pensamento, esquecemo-nos que a quantidade é inversamente 
proporcional à qualidade. Portanto, quanto mais pensamos, mais nos confundimos e nos debatemos, 
diminuindo, assim, a perepção da inteligência vital. 

A disciplina mental consiste exatamente em restringir o pensamento, através da atenção sensível, o que nos torna 
permeáveis à inteligência universal, cuja amplidão está ao nosso dispor, se para ela nos abrirmos. 

Isto, aliás, é a essência da meditação. Ou melhor : é o estado meditativo, centrado em cada gesto feito ao longo 
do dia.  

───── 

O que fazia Einstein quando demorava a encontrar a solução para um problema? Ia esquiar na neve, o que lhe 
exigia toda a atenção sensorial possível: na visão e nos movimentos corporais. O cérebro repousava da atividade 
pensante e passava a registrar sensações, o que equilibrava o seu ritmo vital. Enquanto se deliciava ali, a solução 
chegava, com toda clareza. Num corpomente mais ágil, fortalecido, cheio de energia.  

───── 

A inflação do pensamento impede o crescimento da economia energética, deixando a pessoa numa situação de 
subdesenvolvimento humano: da inteligência, da sensibilidade e da ação. 

O procedimento inverso, que mergulha a consciência em sua própria substância, desta extraindo a mais fina 
sensibilidade, incrementa uma nova energia, que tanto se manifesta na mente como no corpo − na pessoa.  

Esta energia, criadora por excelência, direciona a pessoa para sua auto realização, seus frutos, dons que 
amadureceu para si e para o mundo. 

Penetrando a consciência na linguagem sensorial, desde as pequenas sílabas dos toques, como a carícia do vento 
na testa suada, o frio da água passando pela língua e garganta, até as grandes frases como as ditas pelo jejum de 
um dia, (que é mais completo quando também é da fala), onde o inusitado engendra um surpreendente prazer, 
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que aponta para uma nova clareza, um aspecto do si mesmo antes desconhecido, sentimos nosso crescimento. 
Sentimos que fazemos a travessia do escuro para o claro, do pressentido para o evidente, da dúvida para a 
certeza. Desta nova situação saltamos para outra, confiantes em nossa agilidade de aprender a fazer, apaixonados 
pela caminhada que vai se delineando a cada passo, pelo que podemos elaborar em nós e no mundo. 

É que o céu se espelha numa gota d´agua: toda a complexidade humana está configurada em sensações, em 
sensibilidade corporal. 

Quem perde esta ligação, este caminho de mão dupla que liga o imenso com o mínimo, o avesso com o direito, a 
consciência com o corpo, perde-se. E na sua perdição só acumula informações livrescas, teóricas, aprendidas dos 
outros: torna-se repetidor do que outros disseram, repetente de si mesmo, fixado em posições inflexíveis, 
esclerosadas. Claro que seu corpo segue este mesmo jeito de ser: duro, pouco articulado, pouco vivo. 

A fonte da vida jorra lá dentro, mas tem muito entulho jogado em cima: crenças e opiniões formadas, “prontas”. 
Nem experimenta a beleza que em tudo anuncia o poder da vida, pois em vez de nela mergulhar, pensa logo em 
fotografar, mostrar, falar sobre. Não afunda: espalha-se, dispersa o convite, dispensa-o. Em nome de que? 

 Para parecer, deixamos de ser. Sempre.. 

A cultura ex-natura é assim: um chamado para fora, para a representação, o fazer de conta. Como perceber, nesta 
superficialidade, o sentido que a tudo atravessa e nos liga intimamente, e a todos os eventos? 

───── 

Como pode ser o pensamento? Pode ser sério, curioso, acompanhando cada ato para ver o que acontece, 
descobrindo os segredos das coisas, penetrando no novo, no ainda desconhecido. 

Pode debruçar-se sobre um problema lógico, interessado nas possibilidades de encontrar soluções, experimentá-
las e encontrar a mais conveniente. 

Pode acompanhar a inspiração de uma verdade, beleza, amor, instância sem nenhum esforço nem noção de 
“ego” : pura graça. 

Pode ser devaneio sem eira nem beira. Aí, se alguém pergunta em que estamos pensando, respondemos: − em 
nada. 

Pode também ficar em limitadíssimas eiras e beiras, quando ocorre a ruminação, o ir e vir de um julgamento, 
censuras, justificativas, ou a ânsia de saber o “depois” de um ato que queremos tanto quanto tememos: é a 
pensação. É então que “empurramos com a barriga” o desejo temido, totalmente divididos internamente, 
impossibilitados de decidir e agir. Enquanto dura a pensação, como nuvens escuras no espaço interno, não 
ocorre nenhuma clareza. Toda luminosidade se apaga dos olhos. O sorriso, se acontece, não brilha. 

E o pior é que não sabemos sair deste estado, que acaba por viciar, de tanto que dura. 

Quando isto acontece, começamos a nos distanciar de nossas sensações -emoções-sentimentos: a ruminação do 
pensar parece uma enchente que vai subindo, tampando todo o nosso ser e acabamos por achar que ela é 
sentimento-emoção-sensação, embora seja apenas pensamento sobre isto. E a sensibilidade fica amortecida com 
tanto “pensamento sobre”, que funciona como uma mortalha estendida por dentro do corpo. É então que nada 
nos satisfaz, pois nos falta o essencial: a lucidez orgânica. 

───── 

Tendo experimentado este estado em seus mais graves estágios, sofrendo todas as suas conseqüências, sei reconhecê-lo, em mim ou nos 
outros, à primeira vista. Sabendo de sua perniciosa atuação em nós, tratei de aprender um jeito de lhe escapar, entrando no estado de 
ser oposto − o da atenção proprioceptiva. E percebi nisto uma espécie de salvação, um regosijo de alegre esperteza, depois da auto 
enganação fantasiada de inteligência que cultivei por tanto tempo perdido. 

Naturalmente que não fiquei livre dela, cuja tentação nos ronda como a atmosfera que respiramos. Parece até que depois que me 
incumbi da tarefa de examinar, vivendo, as formas de aperfeiçoar a consciência, mais me percebia na pensação. De repente, eu me 
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pegava no flagrante de remoer um julgamento, uma culpa, ou na tentativa de condenar alguém, caída nesta rede perpetuamente 
estendida sob o pensamento, pronta para nos acolher a qualquer passo em falso, qualquer vacilo da atenção. 

Caídos nela, estamos perdidos. Mas como somos muitos a nos perder, não notamos que nossa respiração fica mais curta, que nossa 
energia está minguada, nossa clareza mental fixada só em alguns pontos, pois quase todo mundo está do mesmo jeito. 

Não notar as nossas sensações vitais, cinestésicas, é a característica mais clara da pensação, que em tudo o mais é furtiva, 
falsificadora. Assim, ela nos fecha a porta da vida dando a impressão de que a está abrindo. Perverte a inteligência de nossa 
sensibilidade, dando a impressão que a está intensificando. 

Todas as vezes que “conversamos” com nós mesmos ou imaginamos conversar com alguém, caímos na pensação, que é este o seu tecer: 
o diálogo interno.  

───── 

 A meu ver, há um grande engano na posição tão aceita de que consciência seja pensamento, raciocínio, 
informação. Consciência é contato, junção da atenção com a coisa observada. Pensamento é sobre a coisa, 
consciência é com. Consciência é o fundo sentir, que abrange toda a corporeidade, toda a inteireza da pessoa: o 
pensamento é imediatamente convocado por esta intensidade a acompanhar a compreensão que está se fazendo 
em todo o ser − que se transforma. 

A consciência é o salto com que saímos da rede de pensação, tramada pelo hábito, para uma altura de ser que 
nos junta em lança delgada, com a feição que nos convém para penetrar em nossos alvos. 

Esta junção é nossa unção. É nela que nos fazemos ungidos, embebidos na bênção do deus interior, na alegria 
que irrompe do ato de descobrir. A descoberta explode quando juntamos a atenção com a sensação: quando 
fazemos a nossa parte. Pois a vida está sempre fazendo a sua. 

De lá de dentro, do fundo sem fim onde tudo brota, vem o raio que fecunda − a sensação que atravessa e 
movimenta o corpo. A consciência ocorre quando abrimos a atenção para esta vida sensível entrar na mente, 
esvaziada de qualquer suposição. Ao desarmar as atitudes prontas, os conceitos recebidos pela cultura, os medos 
das mudanças, aí somos fecundados. E a divindade da vida se nos revela em cheio, quando nos restringimos a ser 
canais por onde ela passa. Sem saber o que vem, ainda assim nos entregamos, sabendo apenas que este é nosso 
sentido, nossas águas vertentes. 

Fazer consciência do que sentimos, na relação com qualquer fato, é aceitar a conjunção de sensibilidade e 
entendimento que nos estrutura, nisto descobrindo a plenitude da compreensão de nós mesmos. 

───── 

 Abioconsciência é o casamento sagrado, a ação conhecedora da vida, que desata os atos propriamente humanos 
ou humanizadores, que nossa humanidade está em gestação. 

 Ela nos revela que a vida é plena de amor e sabedoria, e encantados nos entregamos ao sentimento de sermos 
presenteados pela relação entre vida e consciência, sendo esta relação. Compreendemos, então, o imenso poder 
da percepção e a infinitude do amor que a colocou em nós. Sendo uma relação, a consciência revela que o ser é 
uma relação. Nada é absoluto, não solúvel, mas uma conjugação dinâmica, viva. Átomos, células, indivíduos, todos 
somos partes uns dos outros, enamorados de nossa unidade. A vida é um infinito namoro, que adivinha a graça 
do infinito orgasmo. Deve ser por isso que somos tão belos, que há tanta beleza espalhada por aí: para nos 
despertar esta disposição de namorar, relar e descobrir o gozo de viver. A grande relação de todas as relações, 
que desencadeia o amor para dar continuidade ao processo vital, é a divindade da vida-morte-vida, o centro mais 
íntimo de todos os seres.  

───── 

A mais antiga e absurda das pretensões é colocar nossa pequena razão individual à frente da grande razão que 
governa o universo. Por mais que seja absurda, entretanto, é o que todos fazemos quando, ao invés de 
conscientizar a inteligência da vida, achamos que só existe “inteligência humana” no aspecto intelectual.  
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A vida é nosso lar, nosso “domus”. Sua inteligência criadora, que em todas as sementes da terra sabe elaborar a 
magia de reproduzir, crescer, regenerar e renascer, pode alimentar nossa pequena razão, e nos ensinar a criar 
nossos frutos. 

Nós, que perseguimos o saber, fiquemos atentos ao seu antiquíssimo saber, movendo-se por entre as sensações 
deste corpo que nos deu, e com ele caminhemos para nossa plenitude. É certo que neste caminho aprendemos a 
receber o esplendor que lhe é próprio, e a refleti-lo em nossas ações. Merecendo, assim, a vida que nos 
movimenta, que nos trás e nos leva por nascimentos e mortes, e pelo mistério do “entre”. 

───── 

Ontem à noite chovia. Passando a pé por uma rua com um declive pronunciado, precisei olhar para o chão, ao descê-la. 
Imediatamente fui tomada pelo encantamento dos miríades de pontinhos de luz se sucedendo no “fundo” do chão, à medida que eu 
caminhava. A umidade do asfalto muito negro, posto que novo, comportava-se como um espelho das luzes dos postes, e cada poro do 
asfalto era como um túnel de luz para o fundo virtual, cercando meus passos. 

Chegando à parte plana, fiz o olhar panorâmico, em que alcançava a máxima amplitude possível, configurada por um mundo que 
cintilava em reflexos coloridos, modificando-se a cada passo que eu dava. Enquanto mantive a mente silenciosa, eu era puro 
encantamento de participar da existência, o corpo elástico se movendo em quase dança, tão bom era mover-me entre as luzes e os 
pingos de chuva. A percepção de um olhar masculino sobre mim, porém, fez-me imaginar minha figura no meio do quadro móvel 
que me compunha: já me tirou da inteireza da percepção. Aí comecei a comparar os dois estados mentais e reparar na extrema finura 
do estado de atenção, do qual acabara de sair: é como andar sobre uma linha suspensa, numa equilibração de toda a sensibilidade, 
cujo ato mais parece me atravessar do que ser feito por mim. Tanto que só depois percebi que estava sorrindo. Melhor dizendo, um 
sorriso me abria, atravessava meu corpo, que o acolhia. Tudo que eu fazia era acolher. 

Atenção é o não-fazer da mente, quando ela se torna como um útero, e simplesmente acolhe a vida. É então que somos fecundados, 
e nos formam os frutos que viemos dar. 

 

Uma verdadeira princesa 

 

“Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma verdadeira princesa. Para certificar-se que era ou não uma verdadeira 
princesa, ele submetia todas as pretendentes à seguinte experiência: pedia-lhes para dormir sobre uma pilha de vinte colchões de penas 
de ganso, debaixo da qual havia deixado uma semente de ervilha. 

No dia seguinte perguntava-lhes se havia dormido bem, e elas, invariavelmente, respondiam que sim. Ele então as dispensava, 
pensando: “− mais uma que não é uma verdadeira princesa!” 

Eis que, numa noite chuvosa, uma jovem toda molhada, vestida displicentemente, pediu para dormir em seu castelo, pois havia se 
perdido durante a noite, na chuva. 

O príncipe teve a idéia de submetê-la à prova também, e disse-lhe que podia dormir na cama sobre a qual colocara os vinte colchões. 
De manhã, ao perguntar como havia dormido, a jovem respondeu: “− muito mal. Com certeza tem alguma coisa nestes colchões, que 
me incomodou muito durante toda a noite. “Com esta resposta, o príncipe soube que ela era uma verdadeira princesa e com ela se 
casou.” 

Tomando o conceito da “princesa” como o significado simbólico de preciosidade e nobreza, esta estorinha aponta para a delicadeza do 
sentir como a marcante característica de quem é verdadeiramente precioso, nobre. É na fina diferenciação da sensibilidade que se pode 
reconhecer uma pessoa que vive mais no estado de atenção do que na pensação e que, portanto, está mais prenhe do espírito universo, 
mais habitada pela divindade, com mais frutos para dar. 

───── 

À medida que trabalhava com a bioconsciência, fui descobrindo seu alcance. No início, só percebia a 
necessidade, que muitos traziam, de acabar com as dores corporais. Não só por um determinado período, como 
acontece com a maioria das outras terapias, mas para sempre, posto que todas estas dores se originam na 
dinâmica postural deficiente, que basta ser corrigida para que desapareçam. Como eu já havia me curado os 
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joelhos e a coluna, lesados gravemente, eu sabia que sabia resolver este tipo de problema. É este um saber tão 
claro, tão bem fundado na experiência de operacionar minha corporeidade, que naturalmente compreendo a 
movimentação que está faltando para corrigir os problemas fixados na estrutura neuro muscular, sanando-os. O 
que melhora imediatamente a posição dos ossos por ela envolvidos, ativa a circulação e amplia o movimento 
respiratório. 

 

 Observei que, na mesma medida que o bem estar corporal se aprofundava, espontaneamente se desenvolviam 
atitudes de vida mais saudáveis. Pois a atenção empenhada em perceber-se constitui-se em uma meditação, cujo 
estado de serenidade e clareza mental nos liberta da repressão ao que sentimos − base da neurose. Desta forma 
compreendi a íntima correlação entre corpo e mente, e que nosso trabalho também curava a depressão, a 
angústia existencial, a timidez, os problemas afetivos e a ansiedade. Em suma, prevenia e curava o estado de 
estresse, no qual estas condições proliferam. 

Neste trabalho- pesquisa as descobertas têm sido tão fartas quanto variadas, e o caminho por elas traçado tem 
sido o da melhoria da condição humana, como um todo. 

───── 

Acontece com todos nós, quando temos um problema para resolver, que o achemos complicado demais. No 
mais das vezes, escudamo-nos atrás do problema para não o resolvermos, pois, de certa forma, ele nos confere 
“importância”. Assim, prolongamos ao máximo a situação estressante, incapazes de romper o cerco de nossas 
compulsões, que chegamos a identificar como “nosso modo peculiar de ser”. Mas este modo é, simplesmente, o 
ego ou “eu pensante”, a persona que nos encobre. Quantas vezes tratamos nossas tensões, medos, doenças ou 
dificuldades, como animais de estimação muito queridos, embora nossa fala seja a de vítimas assumidas? 

Quando nos é apresentada a possibilidade de uma solução − e toda solução parece simples demais, já que esta é 
sua essência −, até nos revoltamos em transformar aquela condição já aceita. Sentimos que estamos diminuindo 
nossa “importância” -: “imagine, se fosse fácil assim ...”. Quando nossa consciência está obscurecida por um 
incansável diálogo interno, não conseguimos conceber a simplicidade de uma solução que só depende de nós 
mesmos. Depois de termos armado uma situação onde os pais, ou cônjuges, ou filhos, ou patrões, ou colegas, ou 
“a vida”, ou seja lá quem for, já estão firmemente configurados como culpados de nossos problemas, não 
queremos deixar todos estes personagens esvaziados de seus papéis. É como abandonar uma vida.  

E é mesmo. 

Só que é uma vida inventada, um inventário de valores inúteis, uma espécie de droga mental que nos viciou e não 
sabemos como parar. 

Força de inércia maior não há! 

E haja dor e desespero, que as dez mil justificativas se apresentarão para lhes dar continuidade. 

───── 

− “Mas eu tenho labirintite! Fiz todos os exames e ficou comprovado que tenho mesmo! Então não posso 
fazer este movimento! Não consigo!” 

− “Vamos fazê-lo muito lentamente. O mais lento possível. É um movimento milimétrico, só ceder o peso da 
cabeça à força da gravidade, para soltar os músculos do pescoço.” 

E ela faz, sentindo, aos poucos, a respiração ficar regular, tranqüila. Consegue fazer o movimento todo, com 
facilidade, sem sentir tonteira nem desequilíbrio. Quanto mais atentamente sente cada sensação do movimento, 
mais se equilibra o ritmo cerebral. Vem uma calma lucidez, que aumenta sua agilidade, e ela melhora do torcicolo 
e também da labirintite. 

Ela pensa que é um “milagre”. Mas é tudo muito simples: não temos doenças; ficamos ou não com elas, 
dependendo isto da atitude que mais adotamos. 
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Claro que os músculos precisam ser alongados e fortalecidos, e é justamente este o trabalho necessário para se 
registrar as sensações por ele provocadas, o que equilibra o ritmo cerebral. “Matamos dois coelhos de uma 
cajadada só”: tanto corrigimos a função mestra, a consciência de ser, como a que lhe serve de alimento, que é o 
movimento. E toda nossa pessoa ganha nova vida, plenamente saudável.  

───── 

Vânia me procurou por ser excessivamente tímida e ansiosa. Toda sua dinâmica postural podia ser descrita, ao pé 
da letra, como da “personalidade asmática”. O osso externo, acompanhado pelas costelas superiores, 
apresentava-se anormalmente alto, saliente mesmo, claramente esculpido pelo esforço respiratório para “pegar 
mais ar”. Contando 33 anos, tinha um rostinho de menina, que ainda não sabia ser adulta.  

Conversamos e trabalhamos sua ação postural durante 8 encontros de intenso descobrimento de emoções e 
desejos, tão zelosamente guardados que a caixa torácica parecia um baú superlotado. Abrí-la, com a delicada 
chave da sensibilidade gestual e respiratória, o carinho e eficácia dos toques de acupressura e a movimentação 
alongadora, revelou o tesouro que ela escondia de todos e até de si mesma. Tida pelos parentes próximos como 
levemente retardada, ela não tinha, na verdade, nenhum problema permanente. Apenas sofria uma tão intensa 
ânsia de agradar e corresponder ao que supunha esperarem dela, que não conseguia resolver nem a mais simples 
operação aritmética, quando solicitada por alguém. Principalmente se permaneciam próximos dela, esperando o 
resultado. A própria insegurança dos pais, que eram parentes próximos, em relação à sua inteligência, quando 
criança, já lhe provocava a desconfiança de que não era “normal”. A asma, engendrada por este conjunto familiar 
de atitudes ansiosas, aumentou ainda mais a vergonha que sentia de si mesma, juntamente com o “peito de 
pombo”, que todos achavam que era de nascença. Nosso trabalho provou que não, pois, com a mudança da ação 
postural, ele começou a regredir, juntamente com a situação estressante. E sua respiração, sua fala, seu 
comportamento afetivo, tudo nela adquiriu uma nova configuração, mais completa e livre.  

Já o Carlos, 25 anos, estava há aproximadamente 2 anos sem sentir nenhum desejo sexual. Olhando-o andar, 
chamava a atenção a imobilidade de pelves e ombros, que pareciam talhados em pedra. Sua voz era quebrada, às 
vezes, por tons agudos, e, no geral, apresentava-se “espremida”, como se estivessem apertando sua garganta. 

Depois da primeira sessão, em que trabalhamos, deitados, a micro-movimentação pélvica e das articulações 
coxo-femurais, seu andar já se modificou bastante, os braços bem mais soltos do que quando chegou. Na sessão 
seguinte, 3 dias depois, falou-me da pertinaz lembrança de uma jóvem que vira apenas uma vez, 2 anos antes, e 
que se casara com um conhecido seu. Na véspera, ao repetir em casa a movimentação que lhe ensinara, já 
admitira sentir desejo sexual por ela, que antes ele teimava em chamar de seu “amor platônico”. Desta vez, 
depois de uma outra variação do movimento pélvico, trabalhamos o peito e a respiração. 

Contou, então, chorando, do medo que sentia da possibilidade de um fracasso sexual, de ser considerado ridículo 
por alguém. Fizemos uma incursão pelo teatro da espontaneidade, representando várias situações que ele 
considerava ridículas, durante as quais guiei sua atenção sensorial, para bem perceber os sentimentos que estava 
vivenciando. O jogo gestual despertou seu sentido lúdico, quebrando o padrão cerebral esculpido pelo medo. 
Nesta segunda vez seu andar se modificou mais ainda, e os olhos se acenderam, acompanhando com mais 
vivacidade a fala. Quando retornou, na semana seguinte, a voz já estava levemente diferente, sem os tais agudos, 
que tanto o incomodavam. 

Levei-o para uma hiper-ventilação na posição “de quatro”, na qual a expiração tomava a forma de sopro, depois 
de gemido, seguido de urros e, por fim, gritos. 

--”Mais alto”! -- eu estimulava. Depois de aproximadamente 10 minutos deste jogo relaxou profundamente, e 
quando, enfim, falou, nem eu nem ele reconhecemos seu novo timbre de voz, grave e suave. Ficou treinando-o, 
em alturas diferentes, todo feliz.  

Naturalmente que a sensibilidade emocional do gesto, ligada às estruturas mais antigas do cérebro, despertava-lhe 
o intenso prazer de ser, que aumentava sua coragem auto exploratória. Considero-a o verdadeiro “soro da 
verdade”, que liberta a pessoa dos enganos com que se justifica por não viver plenamente. 

Todos os problemas que apresentara, ao chegar, estavam em adiantado processo de resolução, com seu auto 
conhecimento bem mais desenvolvido.  
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Já o problema de Célia era, a seu ver, a insatisfação profissional. Sua ação postural imobilizava o diafragma, e 
dava para perceber em sua expressão fisionômica que ela “não se sentia”. Sua primeira sessão durou 2 horas, e a 
única coisa que fizemos foi “respirar”. Mas como! Com a polpa do dedo em levíssimo toque, percorri cada 
pontinho do longo canal que vai desde o alto da garganta até o umbigo, pressionando de leve, para que ela 
sentisse a sensação respiratória em todos os milímetros da extensão por onde ocorre. No final, depois de um 
grande suspiro de alívio e prazer, ela deu um verdadeiro sorriso de alegria. Nunca me esqueci de sua expressão 
assustada e feliz, por, finalmente, estar se sentindo. E sentir-se é saber-se.  

 Aprendendo a reconhecer suas certezas sensoriais, facilmente descobriu sua vocação profissional que, para sua 
surpresa, que sempre fora empregada de firmas, revelou-se ser a de comerciante, com o que, até hoje, sente-se 
muito bem. 

Bertoldo era um brilhante advogado, ciente e orgulhoso de seu valor profissional. Vítima de uma insuportável e 
inexplicável dor no braço direito, procurou-me para dela se livrar. O retorno à ação postural correta se esbarrava 
num obstáculo formidável: um sentimento de ódio-culpa por um de seus filhos, que ele encobria com todos os 
conceitos possíveis para dele não fazer consciência. Esta recusa em se ver era tanta que ele experimentava a 
maior dificuldade em se lembrar da própria face, quando o tentava. A dor o aguilhoava sempre que o movimento 
feito pelo braço deixava de ser relaxado, abandonado ao próprio peso. Ficar com a dor, compreendendo seu 
processar-se, estava acima de suas forças, naquele tempo. E ele continuou fazendo inúmeros e inúteis exames 
médicos, tomando toda aquela química farmacológica para manter a dor na inconsciência, não voltando a me 
procurar. No entanto, bastaria um único momento de verdade totalmente assumida, para conseguir  se libertar!  

E assim se sucederam casos os mais diversos, cuja demanda era, às vezes, orgânica, e outras, psíquica. Mas como 
tudo é psicorgânico, trabalhamos sempre com a totalidade da pessoa, surpreendendo-nos, acima de tudo, com a 
eficácia da intuição, sempre se esgueirando pela criatividade gestual.  

───── 

O cérebro, quando superexcitado pela compulsão de pensar sem parar, perde a capacidade de inibir esta 
atividade, tornando-se quase impossível o relaxamento, a boa disposição, o sono e todas as funções 
regenerativas, comandadas pelo sistema nervoso parassimpático. Há que se fazer o relaxamento dinâmico, com 
plena bioconsciência, para escapar deste estado intolerável, e começar com todo empenho os movimentos mais 
adequados a cada caso, para a ele não retornar. Como a ação postural correta é vantajosa em todos os sentidos, 
melhorando o batimento cardíaco, a respiração, o estado vascular e o muscular, é aconselhável buscá-la o tempo 
todo: deitados, assentados ou de pé, enquanto fazemos as atividades normais do dia a dia. O próprio prazer desta 
busca nos ajuda a mantê-la, aumentando nosso dinamismo auto realizador.  
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3. O Dualismo 

Ana Amália Ottoni 
 

É bem estreito o mundo do dualismo, da divisão entre o “certo” e o “errado”, que é a instância do conflito. A 
existência corre independente dessas estreitas margens mentais com que tentamos domá-la. E quando suas ondas 
se erguem, poderosas, aí nos sentimos injustiçados, amedrontados, imobilizados diante da sua força.  

Necessário é domarmos nossa faculdade de pensar, o que, aliás, é nossa tarefa essencial, pois só assim podemos 
elaborar nossa tranqüilidade. A força e o poder para executá-la nos chegam da perfeita organização de nossa 
natureza selvagem, primitiva. Dos seus ciclos podemos apreender o ritmo das contrações e expansões que nos 
rege, desde que dancemos colados com os movimentos existenciais, a imensa “respiração” do universo. Frêmitos 
delicados, profundos suspiros que engolem montanhas de ar, surpreendentes gestos da inocência com seus 
predadores, e a certeza absoluta de que nada aqui é de brincadeira: tudo é para valer. E não somos nós que 
fazemos as regras. Mas depois que as conhecemos intimamente, casando nossa inteligência com a sua, então 
chegamos ao profundo leito da vida, onde tem início todos seus movimentos. E onde podemos participar da 
alegria da criação, bem dentro das bolhas de consciência que explodem em mundos e se espalham pela superfície 
do visível. 

Intuição = in-tuire = ver dentro. Complementar a atenção “para fora”, cujo alcance é linear, superficial, com o 
mergulho nas profundezas do que nos chega por dentro. E retornar à superfície sabendo de sua circulação 
interna, dando à César o que é de César, mas só como um acordo de paz, para não nos incomodarem em nosso 
trânsito maior, pela nossa divindade. 

───── 

Quando fazemos bioconsciência, percebemos com clareza a trama dos fios de nossa urdidura, em nossa ação. 

Há um fio natural, instintivo, pelo qual deslizamos serenamente para a ação de nos conhecer e satisfazer. 
Delicado, posto que vivo, pode ser sufocado pelo outro, que funciona como seu parasita. Este segundo fio é o 
hábito da pensação, que pretende ser nossa “segunda natureza”, à força da repetição. Na verdade, ele é segundo 
em tudo: é passado pelos outros, segundo os outros, copiado dos outros. E pelos outros entra dentro de nós, 
não vindo da vida, mas do poder que conspira contra a vida. 

Vem conduzido pela “traz- dicção”  a tradição , que entra pela mente adentro, por todas as bocas dita, e por 
nenhuma interrogada, tamanho seu peso de inércia. Esta grande teia de palavras ditas e lidas estabelece-se com a 
aparência da verdade, e é aceita como verdadeira só porque é repetida por todos, a todo momento. Se submetida 
a uma investigação sensorial, porém, não tardam a aparecer grandes buracos de mentira, e pode-se ver que é 
tecida com os frouxos pontos das opiniões e dos julgamentos, sem nenhum fundamento na existência. Pelo 
poder da repetição esta teia nos envolve, e seu fio se embaraça com o sensível fio da vida, dentro de nós, 
embaçando sua luminosidade e roubando sua força. Ai de nós! Pois com ele perdemo-nos de nossa natureza, e 
acreditamos na fala que nos coloca uns contra os outros, e o bem contra o mal, o belo contra o feio, e todos os 
outros contras possíveis, impossibilitados de perceber que a vida é complementar, e que é na aliança que reside 
toda força. Colocamos a conceituação num piso superior, com todas as suas falas, e o sentimento no porão, 
obrigado a obedecer ao julgamento dos conceitos. A ação, é claro, fica dividida, manca. Esta é a estrutura do 
dualismo que, sendo uma divisão, só engendra mais divisões, por onde passa. E acabamos por achar “natural” 
este artifício de a tudo colocarmos em oposição, competição e conflito, achando que a vida é uma arena para se 
lutar, e não uma tarefa de amor, onde todos os seres e funções são complementares.  
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A percepção obliterada pelo excesso de pensamentos impede que a pessoa sinta confiança em si mesma, indo 
buscar respostas nos outros, lá fora, onde ressoam os ecos dos dez mil conceitos, as fractais de Babel. 

───── 

Constituídos por uma totalidade, e para ela equipados, sofremos com qualquer falsificação ou prisões do 
comportamento, que nos subtraem de nossa natureza. E o que mais encontramos são estas prisões que, 
impedindo a passagem da compreensão pela inteira liberdade de ser, impedem nossa sanidade. 

A passagem do que é considerado “mau” para o que é considerado “bom” ocorre na gangorra feita entre um e 
outro, consistindo este “gangorrar” na atenção a uma experiência e a outra, que produz a clareza sensível do que 
nos faz maior bem. 

O dualismo não permite esta passagem, que configura nosso crescimento, por nos imobilizar em conceitos 
definitivos, “ finais”. Distanciando-nos da vida, com seu movimento transformador, que faz a transcendência de 
um estágio para o outro, dá-nos, em troca, o esforço com que tentamos corresponder aos conceitos que já 
recebemos “prontos”, como se não fôssemos capazes de elaborá-los por conta própria.  

───── 

Quando meus filhos eram bebezinhos, bem pequeninos ainda, vinha-me um fortíssimo desejo de apertá-los até o “fim”, com a 
intensidade impossível de ser tolerada. Aspirava seu doce cheiro, sua tenra carne, querendo sorvê-lo até a alma  a ele todo, o 
menino. “A coisa mais minha de todas!”, exclamava aquela parte de mim, à qual uma outra parte assistia, horrorizada. 

Proteger o filhinho contra mim  monstro voraz  era um prazer maior ainda, operado por outra face, que me equilibrava em 
gente, mãe. E os beijava com infinita delicadeza, perdoando-me pela ferocidade atravessada. Mas resta ainda, até hoje, um sorriso 
enigmático, que eu bem sei ser desta outra, que também sou eu. Em paz vivemos e convivemos. E até achamos graça uma na outra, 
depois que nos conhecemos com mais intimidade. 

───── 

Já que nosso fundamento é universal  a unificação de toda versatilidade , contemos em nós todas as faces. De nossos 
subterrâneos brotam anjos e demônios, monstros e heróis, lascívia, inocência, gosto de fazer maldades e bondades, de mandar e de nos 
submeter, de assassinar e de salvar: a infinita variedade possível.  

Ocorre-me agora uma experiência feita no estado hipnagógico (entre o sono e a vigília), que geralmente dura uns poucos minutos ou 
segundos, imediatamente antes do sono ou logo ao acordar. Quando se coloca atenção neste estado, porém, sua vivência se prolonga por 
muito mais tempo, e então podemos perceber “debaixo dos panos”, os bastidores da consciência. Foi nesta posição privilegiada, entre 
duas formas perceptivas, que tive a seguinte experiência: eu estava deitada em minha cama, recém saída do sono, e via passar uma 
fila interminável de pessoas, cada uma me olhando de um jeito, mas todas olhando diretamente, à medida que passavam. E como 
eram diferentes as suas expressões, tão nitidamente vivas e destacadas do fundo de onde brotavam, quase a me tocar! 

Havia olhares ternos, sérios, zombeteiros, apaixonados, cruéis, cômicos, tristes, alegres, solenes, ameaçadores. Eram todas as faces 
humanas, as vestes de todas as épocas, a expressão de todos os verbos. Para não interromper tal visão, eu respirava suave e 
cuidadosamente, intentando focalizar todos os movimentos que faziam.  

De súbito compreendi: todas elas me compunham, eram eu. E eram a humanidade. 

Eu estava de olhos abertos e continuava a ver o quarto, a janela diante da qual passavam, a luz do amanhecer, ao meu corpo 
deitado. A última figura, à medida que se afastava, virava-se para continuar me olhando, com seus olhos escuros e penetrantes, que 
bem vi serem os meus. Só então os fechei, pois ardiam, de tão acesos. E entrei no pleno dia. 

───── 

Perfazer todas as nossas faces, todas as visões de mundo, toda a coragem de abandonar o que já fomos e nos 
lançar no grande desconhecido, no ainda não experimentado: a aventura de nos humanizar por inteiro, 
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transcendidos os medos e os apegos— os estreitos limites da moral dualista. Para despertar estas vastas 
possibilidades, adormecidas sob a camada da insensível pensação, exercemos, na terapia bioconsciente, um teatro 
da espontaneidade, onde podemos nos fantasiar de todos os seres que sabemos ser, mas não ousamos. E deixar 
que falem com sua voz nunca ouvida, que olhem com seus olhos recém-nascidos, que experimentem a vida de 
nossos corpos e se deleitem em existir. E todos que ali estivermos, acolhidos e acolhedores, todos saídos do 
fundo baú da inconsciência, curiosos de se saberem, excitados pelo espanto de existir à luz da compreensão, 
experimentamos aventurar-nos por outras partes da totalidade de ser. 

Claro que há choro e risos e balbúrdia e brincadeiras, e de cada vez mais novidades, mas o que realmente conta é 
o parto desses eus, cujas pulsões trazemos atravessadas na garganta, no peito, na voz, na pelves, nas mãos. 
Loucos para se expressarem de corpo inteiro, batem à porta da consciência, querendo vir à tona do visível e se 
relacionarem com seus semelhantes, sedentos de compreensão e vida. E nós nos fechando, duros de medo, 
convencidos de ser só o que pensamos, o que nos disseram, ou deixaram. 

Neste exercício descobrimo-nos bem mais vastos, do tamanho do mundo, criando nossa pulsante humanidade, 
deuses que somos, se o quisermos. 

Sem nada para sonegar, nem renegar: inteiros. 

───── 

O dualismo nasce da mania de julgar, cuja conjugação pede uma cadeira de juiz e outra de réu. As duas estão 
dentro da mesma pessoa, que tanto as utiliza para si como para os outros. E desta forma julga e se pensa julgada, 
sentindo-se compelida a defender-se e a comparar-se aos outros, num processo “penal” que impede a felicidade, 
até o ponto de considerá-la impossível. 

Por ser muito insuportável ficar só neste inferno, derramamo-lo pelos outros, espalhando-o em costume social e 
transmitindo-o aos nossos descendentes, como herança cultural básica. 

E para que este costume tivesse um “fundamento” que o alicerçasse em lei e dogma, inventamos um deus 
alienado da vida, que expulsou “o outro” de si mesmo, e o dualismo tomou foro de religião. Daí em diante nos 
esbaldamos em julgamentos, deles sofrendo o amargo sumo  a culpa. Da qual queremos nos livrar de qualquer 
forma, e quanto mais o queremos, mais com ela nos enroscamos e nos falseamos. E não nos sabemos mais 
como somos, tanto nos justificamos, ou seja, passamos a conversa. Desenvolvemos a astúcia e a má-fé para nos 
convencermos de que “os culpados são os outros”, “a culpa é do sistema”, “eu não sou como os outros”, e toda 
a extensa lista que tão bem sabemos. E tão mal sentimos. 

───── 

Um homem assim me contou: “... no sonho, eu era dois: um mau e outro bom. E “eu” corria de mim, que queria me sujar, com 
“suas” mãos cheias de sangue, gritando que eu também era culpado. Correndo, eu gritava que não, que eu era bom, não era ruim 
como ele. E ele ria sarcasticamente e me mostrava o sangue escorrendo de “suas” mãos, dizendo que eu era o assassino dele, que nós 
éramos um só ...”. No contar o sonho ele se identificou como o “bom”, que corria do “mau”. 

───── 

O dualismo tanto nos separa internamente que deixamos de ver o centro sensorial, onde se acende a luz da 
consciência e compreendemos o que sentimos. Poderíamos, então, perceber-nos tão perdidos, tão cegos de nós 
mesmos, que deixaríamos o sentimento se erguer, levando-nos a estender os braços para nos consolar de tanto 
engano, e nos amar enfim. Pois o amor só ocorre com o auto conhecimento, a sensibilidade de si como se é, 
substancialmente. 

Só na junção de todos os eus está a unção, a bênção que nos devolve a imensidão de ser. Enquanto perdidos 
desta largueza que nos é própria e, portanto, apropriada, sofremos de angústia  o aperto no coração, no 
encontro de garganta e peito, na visão que se estreita para não ver a profundidade perdida. Como se isto não 
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bastasse, o embotamento da sensibilidade age apertando todos os músculos, que vão se encurtando, perdendo a 
tonicidade, a vida: o estresse se fixa em estado de ser. 

Como vida é movimento, todos os funcionamentos em que costumamos ficar nos levam para sua dinâmica 
própria: tanto nossa unificação interior nos alarga em universo  o que versa unificando , como a divisão 
cavada pelo dualismo nos comprime em compartimentos estanques, cujas vontades são conflitantes, rasgando-
nos em direções opostas, provocando indecisões e remorsos.  

Para não sentir o sofrimento ocasionado por nossa inconsciência, escolhemos ficar na superfície de nosso ser: na 
rasa pensação. Na função que engendra o julgamento e, com ele, a exclusão dos seres condenados, dentro e fora 
de nós. 

───── 

A Queda ocorre quando “Eva”  o símbolo da abstração  duvida do senso instintivo,com sua clareza sensível,e transfere a 
responsabilidade de sua ação a outros seres. Quando deixa de ouvir a divindade interior e se orgulha de seu próprio poder, que está 
sempre ordenando:“comei do fruto proibido e sereis como deus; tereis seu poder e seu conhecimento”. 

E este é o fruto da árvore do “conhecimento” do bem e do mal: a moral da divisão, o dualismo. 

Com este orgulho, que é a essëncia de todo engano, continuamos a cair da inteireza, que nos é natural, para a divisão interna, tão 
sofrida.E assim dividimos nosso comportamento, antes livre e espontâneo, em obrigatório e compulsivo. E disto imbuídos, criamos a 
cultura ex-natura, a cultura contra a nossa natureza. Dentro dela  um conjunto de mandamentos e estereótipos  afastamo-nos 
da livre aventura de viver para, ao invés, enfronhar-nos com os inúmeros formalismos de uma “educação” ao contrário: de fora para 
dentro, o que caracteriza uma imposição ou impostura.  

───── 

A instauração do inferno dentro do ser humano ocorre sempre que ele ingere o fruto proibido: a moral auto 
divisora. Não sendo orgânico, natural, este fruto não é digerível, ocasionando, assim, a ruminação do 
pensamento  a pensação. 

Este ir e vir do pensamento, em vez de desaguar na ação, entrete-se consigo mesmo e com a falação, e quando, 
enfim, decide-se a agir, arrepende-se. Lamentar é uma constante do estado de pensação, fazendo parte, inclusive, 
do jogo do poder: o lamento toma as vestes de crítica, para “parecer inteligente”, e se aplica, de preferência, 
sobre os atos alheios.  

Cria-se, com este estado de artifícios sobre artifícios, uma vasta Torre de Babel, onde nos enganamos a nós 
mesmos e uns aos outros, pois tudo que provém da pensação é apenas suposição ou opinião: não fundamentado 
na própria experiência. 

Embaçando a percepção de quem o exerce, o verbo da pensação se alastra pelo seu hospedeiro sem que este 
perceba a progressiva perda de sua clareza mental, auto confiança e auto liberdade, mergulhando-o cada vez mais 
na obscuridade sobre si mesmo. Esta obscuridade é o terreno propício para florescer as interpretações 
fantasiosas e, mais ainda, a identificação com interpretações já consagradas culturalmente, o que é 
completamente diverso do conhecimento que se tem delas. Na identificação, a pessoa sofre quando não aceitam 
a teoria ou doutrina da qual é adepta, chegando às raias da antipatia, do ódio e da inimizade, até com aqueles que 
antes eram amigos. Isso sem falar nas guerras entre seguidores de uma interpretação com os de outra, como os 
vários “ismos”.  

Tudo que provém da pensação separa, divide, posto que este é, precisamente, o verbo divisor, o que nos separa 
de nossa natureza, fazendo-nos permanecer na abstração sobre nossas pessoas, na suposição que se arvora em 
posição. 

───── 



CopyMarket.com Saber Sentir - Ana Amália Ottoni  

 

18

Propriocepção: percepção sensorial de si mesmo. Todos os sentimentos e emoções são enraizados pelas 
sensações, cujos caminhos desenham o mapa de nossa sensibilidade. Penetrar por todos estes caminhos é a mais 
extensa e intensa das aventuras, que nos leva a conhecer e compartilhar do reino interior. 

Uma vez, quando crianças, deixamo-nos levar com toda atenção pelo encantamento de nos sentir, e foi sobre 
esta base sensorial que aprendemos a engatinhar, sentar, levantar, andar, comer, manusear, brincar, jogar, correr, 
falar, relacionar, pensar: exercer a vida. Sabíamos quem nos amava e como amávamos, como nos sentíamos a 
cada momento, e livremente expressávamos estes sentimentos até que aprendemos a nos ocultar, sob o jugo da 
“educação” que nos trouxe para o mundo das aparências, da superfície de nosso ser. 

Voltados para fora, perdemos progressivamente a intimidade com nosso interior, com nossa riqueza sensorial. 
Sem perceber, ligamo-nos no automático, nos hábitos. E sem perceber adotamos ações posturais incômodas, que 
nos causam dores e doenças, para as quais buscamos soluções fora de nós, o que se constitui numa 
impossibilidade. 

───── 

Quando eu era bem pequena, costumava subir no alto da colina próxima de minha casa, e lá em cima recostar-me no largo tronco de 
uma árvore. Fazia um olhar panorâmico, que abarcava toda a paisagem estendida à minha frente: céu e terra e a franja de meus 
cabelos, as encostas laterais do meu nariz, tudo que eu podia incluir em minha atenta visão. Meus cílios, quando semicerrava os 
olhos, decompunham a luz em todas as suas brilhantes cores, com a paisagem dentro. O calor da terra, o barulhinho das formigas sob 
a grama, o corpo todo relaxado e saboreado por minha consciência deliciada: o inteiro agora, o “é” de ser. 

Não raciocinava sobre aquilo, só experimentava. Era um mergulho nas sensações mais poderosas que até então conhecera e por isto 
chamava aquele estado de “abraço de Deus”. E depois daquela vivência de plenitude, eu corria, saltava, subia em árvores, nadava no 
rio, tudo sozinha, mas tão feliz, tão abençoada em minha liberdade! Sentia que podia fazer qualquer coisa, investir-me em qualquer 
desejo que surgisse: tudo tinha o beneplácito da alma. 

Só não podia falar daquilo com ninguém, pois intuía com clareza que minha vivência se situava na região do indizível. Se nem para 
mim mesma eu nada dizia! 

E ainda hoje, quando me recordo o fato e a emoção, acontecidos nos anos da minha infância, sei que é impossível descrever sua 
intensidade, sua infinita doçura, seu alcance para dentro. 

O que ficou para sempre foi a certeza de que a experiência com a divindade é algo  profundamente interior, o íntimo deleite de existir 
junto com tudo que existe, o peito se alargando em vasto suspiro de amor, uma compreensão receptiva do existir, onde tudo cabe. 

Reparando nas vivências em que experienciei a mais alta felicidade, noto que o estado constante em todas elas foi o de plena percepção 
sensorial, quando mergulhava fundo nas sensações. 

Naturalmente que o pensamento também participava, mas só acompanhando  sem interferir , para concluir que aquela 
imensidão de sentimento que me diluía em tudo ao meu redor era felicidade: alegria de ser universo, de versar o único ser, a divindade. 

Pois quando o pensamento entra no meio de uma vivência sensorial, que seja só para acompanhá-la. Se se mete a analisar, comparar 
e julgar, imediatamente atropela a experiência, e a mata. 

Esta foi a descoberta que me salvou da pensação em que mais tarde caí e me viciei. Através desta observação chave comecei a perceber 
o caminho de volta para minha identidade original, a re-ligação com o Todo.  

───── 

Quando descobrimos um detalhe que muda a qualidade de tudo que fazemos ou sofremos a ação, antes de tudo 
estendemo-lo ao longo da vida, para observar todo seu alcance. 

Assim procedi em relação ao fato da ruminação mental: a gulodice de pensar. E acompanhei seu processar-se, 
em mim e nos outros, nos quais podia examinar seus inequívocos efeitos, incumbindo-me de esclarecer esta 
disfunção sob todos seus aspectos. 
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Investigando sua genealogia, pareceu-me chegar ao fato que a teria desencadeado: no berço de todas as culturas 
há um mito que narra a primeira proibição e sua desobediência. Tanto no Gênesis (hebraico), como na Caixa de 
Pandora (grego), no Coco da Noite (tupi guarani) e muitos outros, há uma implícita ameaça de perigo mortal, no 
caso de seus personagens desobedecerem à ordem dada. Neste ato de proibir, a tentação é oferecida ao instinto 
primeiro: a curiosidade. Doidos para saberem que ruídos eram aqueles que vinham de dentro da caixa, e do coco, 
tanto Pandora como os indiozinhos que receberam o “coco da noite”, não resistiram, abrindo o invólucro que os 
ocultava. Da mesma forma Eva rompeu o “fruto proibido”, por não resistir à promessa de pleno conhecimento 
feita pela serpente. E de todos estes rompimentos o que escapou foi a escuridão  temor, vergonha e culpa, 
engendrando a vontade de se esconder, ou de sempre ter algo a esconder. O sentimento de apreciação e sagração 
da vida foi eclipsado pelo sentimento de culpa ou perda da dignidade, pois eles trocaram a ordem interna pela 
externa, o si-mesmo sentido e sabido, pelo imaginado e cobrado pelo deus que mora lá longe, ninguém sabe 
onde. 

Enquanto guardada em seu próprio recipiente  a corporeidade , a faculdade de abstrair e pensar apreende a 
lenta maturação da curiosidade em conhecimento. Acoplada ao corpo sob a forma de atenção, absorve cada 
sensação  a inteligência vital  com a qual se nutre para elaborar-se. Passo a passo, os pequenos progressos de 
cada dia 

Fora desta guarda, porém, a abstração é a fuga para o engano, a preguiça de atentar e trabalhar com seriedade. 
Encantada com seu próprio poder inventivo, escapa do corpo com rapidez e faz o maior estrago, deixando-o na 
inconsciência  a noite interior. Deixando de cumprir sua função real, de conscientizar a vida, a capacidade 
abstrata rompe o compromisso sagrado com o corpo. E deixa-o morrer, sem alma. 

A pressa de alcançar o resultado final, sem ter que dar os passos para nele chegar, é a eterna tentação: tomar de 
assalto o conhecimento último. Mas quando deixa de guardar a vida, e com ela se organizar, o pensamento cai, 
vítima de sua própria desorganização. Só acoplado com a percepção corporal, que é orgânica, ele aprende a se 
organizar e a encontrar o caminho do conhecimento. Fora desta cópula, a abstração não tem a mínima fertilidade. 
Sem se unir com a sensibilidade, ela sobrevoa sobre o mundo, inventando nomes e mais nomes, e não 
penetrando nem sendo penetrada por nada. Estéril, a tudo esteriliza, já que se perdeu do sentir, onde a vida 
clareia e fecunda a mente. 

Na escuridão feita, a função usurpadora toma o lugar da função real: a compulsão pensante passa a substituir a 
consciência. O que significa, na prática, que deixamos de ser os donos de nossa faculdade abstrata para sermos 
seus escravos. E adoradores, até. 

───── 

Transcendência é travessia: é o trabalho paciente, de descoberta em descoberta, da mente atravessando o corpo. 
Nesta aventura interior, descobre os tesouros da sensibilidade, usufruindo-os, e compreende que a ação da vida é 
unir, juntar. A felicidade que acompanha esta compreensão confirma a amorosa sabedoria institiva, que 
recebemos embutida no corpo. 

Deixar de fazer consciência da vida que nos constitui faz-nos cair na inconsciência do que somos. Tudo na 
inconsciência é cópia, mentira, engano. Por isto, a abstração, caída na inconsciência, cria as crenças, para 
substituírem a verdade existente. E nós todos, quando não fazendo bioconsciência, caímos na prosápia das 
crenças, que afirmam ter ascendência sobre os sentidos, por elas acusados de enganadores. 

Sendo constituída pela enganadora inconsciência, a estrutura das crenças, numa antecipada auto-defesa, acusa os 
sentidos como passíveis de nos enganar! Só para nos convencer do seu absurdo e lhe darmos crédito. 

E nós o damos! 

Acreditamos tanto que nem damos valor aos sentidos, referindo-nos a eles como as coisas mais corriqueiras e 
não recebendo os tesouros que nos revelam, sem reparar que todos os erros a eles atribuidos resultam 
simplesmente da falta de atenção com que os exercemos.  
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───── 

Quando fazemos da abstração nosso “habitat”, esquecemo-nos de sua tarefa de ligar e dar sentido à 
multiplicidade dos fenômenos, costurando-os com sua linha transcendente, e usamo-la como a capacidade de 
enganar-se a si mesma, de se inventar o que não é, de mentir. Esquecida de que seu sentido é dado pela 
investigação sensorial, vive perdida, já que não quer acompanhar a sensibilidade, mas ficar na sua frente. 

Como? De que jeito? 

Impossível tarefa esta: ela não sabe andar. Inventa uma atividade enovelada, construindo novelas ou novelos de 
pensamentos, que nos isolam cada vez mais da percepção da vida. Cobrindo os vivos sentimentos com sua 
mortalha de inconsciência, inaugura um “sentimento” que pesa no coração, dá um nó na garganta e não deixa a 
respiração completar-se: a culpa. 

Gerado na novela das crenças, o sentimento de culpa ou vergonha é o único sentimento que vem de cima para 
baixo, opressor e exigente como a disfunção que o cria. Nos mitos que narram o advento da pensação já está 
presente sua vontade de se esconder e o saber que não há esconderijo possível, pois sente-se vista o tempo todo. 
Como ela não suporta ser responsável por nada, o que lhe exigiria sair de si mesma e partir para a ação 
realizadora, ela transforma a responsabilidade em culpa, que é muito mais terrível, mas não a obriga a sair de si 
mesma. Pelo contrário: a culpabilidade é sua atmosfera, o ar que respira. Para diluir a culpa e sua angústia, a 
pensação acusa sempre. Às vezes até a si mesma, mas não do que lhe é capital. Chega ao “requinte” de confessar 
culpada de algo absolutamente inocente, só para parecer “nobre” ou “sensível”. Quem já não assistiu a este 
disfarce? 

É interessante observar que as características que mais critica são exatamente as que mais pratica, disfarçadas pela 
sua inconsciência . Apontar a atenção para os outros é sua feição, tanto que vê a própria pessoa que habita como 
sendo “uma outra”, pelo lado de fora, tal como a imagina sendo vista por outras pessoas. Exilada da realidade, 
nela se projeta, vendo nos outros a sua própria maneira de ser, que costuma ser ingênua, de tão astuta, cobradora 
e falsa. 

 Acaba acreditando em si mesma, pois é tão auto argumentativa que se vence pelo próprio cansaço, fazendo-se 
crédula. No entanto, “sabe-se” inconsistente, oca, e, por isto, é desconfiada. Exerce-se, então, nestes dois 
extremos: na credulidade e na desconfiança. Na oscilação da dúvida. Esta oscilação encontra um falso equilíbrio 
na justificativa, cheia de dor e auto piedade. Que também costuma projetar nos outros! 

Como seu problema é exatamente não se conectar com a percepção sensorial, a pensação sofre de incerteza 
crônica: ela está sempre supondo, conjugando hipóteses, argumentos, astúcias, com os quais se pre-ocupa sem 
cessar. Nesta inconsistência e flutuação, seu mecanismo básico é a repetição, que vai e vem por percursos 
sempre iguais ou muito parecidos, cujo trajeto único lhe estreita ao máximo os horizontes. Não percebendo a 
imensidão dos horizontes reais, não nota a estreiteza em que “vive”, achando que seu antro é a vida, e com isto 
deixando de ver a riqueza dos próprios sentimentos.  

No entanto, a natureza e função original da abstração é ser adjutório do corpo, com o qual deve se acasalar e 
produzir frutos que encham a terra. Separada dele por se julgar superior, cria a crença desta pretensa 
superioridade, investindo, assim, contra sua própria natureza. Isolando-se do corpo e enrolando-se em si mesma, 
ela deixa de cumprir seu tino, ficando o corpo no abandono de sua presença e préstimo, e a pessoa humana 
morre. Morre sua ‘pessoalidade’  sua junção , restando apenas sua representação: a face do ator, a persona. 
Que sofre a permanente angústia de des-existir. 

───── 

A consciência universal, da qual somos prenhes, consegue furar o bloqueio pensante através da força da 
linguagem mítica, que nos chega como sinais, avisos. Assim, somos avisados que a salvação deste processo 
mortal vem do Cristo — unção e bênção divina. E o que fazemos? Transformamos este verbo ou ação salvadora 
em uma “outra pessoa”, fora de nós, histórica. Mas se foi a separação da atividade abstrata da sensível o que 
causou a morte da unidade humana, é sua re-união que fará ressurgir a vida. “Cristo” significa exatamente isto: o 
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que junta e abençoa, a unção de todo o ser, com sua infinita complacência, que tudo permite para tudo conhecer. 
E a tudo abençoando, a tudo transforma. 

Se formos “crísticos”, isto é, se nos unirmos com amor a tudo que somos, abençoando nossas ações, salvamo-
nos. Se formos naturais, simples, já estamos salvos, pois nossa natureza é crística, sagrada. Jesus é Cristo porque 
se sabe divino, filho do amor onipotente, antes de tudo. E por isto se permite a unção plena, para si e para todos, 
que somos um. 

 Como diz o índio Dom Juan (Castaneda): “desligue o diálogo interno e tudo se torna possível”. A experiência 
confirma que conduzir o pensamento para ser atenção ao sentir, desliga este diálogo, e então percebemos que 
“somos movidos” para a ação necessária. Nesta ação descobrimos que todas as possibilidades se desatam, tudo se 
escoa e flui na grande ordenação que nos contém. Retomamos, assim, nossa ligação com o Todo, a liberdade de 
agir experimentalmente, sem a prisão comportamental à qual os egos nos submetem. Não há maior alegria do 
que a experimentada nestas ações, que intuimos chegarem de nossa mais antiga luz, tão desconhecida pela 
soberba do intelecto. 

Os egos são os “sepulcros caiados”, mortos mascarados de vivos, criados pelo vício de pensar sobre nós 
mesmos. Constituidos por todas as “regras de ser”, cujo complemento natural é “não ser”, ou seja, serem 
desobedecidas, estão permanentemente se fantasiando e, com isto, tampando nosso ser real. Sendo a disfunção 
de nos saber, provocam as várias disfunções de ser, que nos consome por dentro. Só no silêncio da mente se 
ergue e se espraia o ser santo, todo permitido, verdadeiro e amado. 

Perfazer nossa inteireza com a bioconsciência é o caminho para nos tornar “perfeitos como o Pai” — o 
fundamento criador e organizador de nosso ser. 

───── 

“O paraíso não é para os néscios nem para os preguiçosos”, disse alguém, cujo nome não me lembro, mas que 
me desperta empatia e acordo. Pois qualquer situação em que ficamos de um só lado, com preguiça e medo (bem 
freqüentemente disfarçado de raiva), de experimentar o jeito oposto, o outro ponto de vista, causa-nos mal estar. 
Quando não queremos nos dar ao trabalho de nos fazer sãos, inteiros, também não usufruimos do prazer 
provocado pela sanidade, que é o mesmo que santidade, o trabalho de nos harmonizar, como pedem nossas 
sensações. Fazendo bioconsciência, descobrimos que não há nada mais prazeroso do que o movimento 
transformador, a mudança de um ponto de vista para outro, o trabalho de completar o que falta para nos 
satisfazer, até o cume de cada trajeto. 

Da postura incômoda para a confortável. Da ação incompleta para a completa. Seja lá qual for, mas completa, 
experimentada em todas as posições. Quando nossa ação vai passando por pontos-de-vista diferentes, fluindo 
sem parar, não inventamos motivos para perder a atenção. Com esta atenção inteira ficamos inocentes, 
significando isto que não somos tocados por nenhuma censura, nem vinda de nós, nem aceita de ninguém. Pois 
não estar fixo em um só lado significa que não devemos nada a nenhum ponto de vista determinado. Todos 
podem ser experimentados e abandonados em seguida, que sempre é possível outra síntese, outra conjugação. E 
descobrimos a delícia de livremente passar de uma para outra, que isto é aprender a ser mais. 

Por ser dinâmica, incluindo sempre a aprendizagem de algum movimento novo, a bioconsciência é o estado de 
ser experimental ou científico. Pois nele estamos fazendo ciência de nós mesmos, conhecendo as possibilidades 
de cada momento, os viscerais pedidos e as prontas respostas, a curiosidade  vontade natural de fazer 
consciência  fazendo-se ágil e satisfeita. 

É também o “estado religioso”, por estar religando o que nossa cegueira separou. Fazendo parte do infinito 
dinamismo universal, precisamos entrar de cheio na correnteza da vida, para compartilharmos plenamente do 
processo cósmico. Mergulhando a atenção nas sensações que nos habitam, entramos nesta correnteza. E saímos 
do desvio para o qual nos levou a disfunção pensante, onde inventamos um falso conforto, completamente em 
desacordo com a vida. Neste desvio costumamos adquirir as mais disparatadas convicções, que nos garantem 
conflitos a mais não poder.  
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───── 

 “Pelos frutos conhecereis a árvore”: os frutos da árvore da vida nascem da união interior, da sensibilidade 
fazendo-se consciência. São atos de felicidade, com larga permissão de ser, que nos abrem o sorriso da satisfação 
enquanto o fazemos, e continuam abrindo depois também. Feitos para nos fazer felizes, acabam por fazer felizes 
a muitos outros, com a maior facilidade, pois tudo que brota da consciência sensorial tem a delicadeza divina, 
cuja natureza é deleitar-se com o que faz.  

Quando nos juntamos para brincar, dançar e cantar juntos, como nas festas folclóricas, abençoamos nossa 
sensibilidade. Chega uma indescritível felicidade, onde cada um dos participantes é um dos aspectos do ser maior 
no qual nos tornamos, unidos pela alegria. E sempre que celebramos nosso ser gregário, fazendo consciência de 
nossa intrínseca unidade, comungamos a vida maior.  

Já os frutos da “árvore da ciência do bem e do mal”  do dualismo  são corrosivos. Corroem-nos o 
sentimento, na tentativa de satisfazer alguma regra fabricada pelo intelecto, cuja desvinculação com o sensível 
provoca sempre uma insatisfação. Mesmo quando longamente acariciados pelo pensamento, estes atos são 
decepcionantes, entristecedores. Não vindos da vida, não corre por eles a seiva do espírito universo, que brota 
em alegria. Frutos pecos! Então ocorre uma grande carência de felicidade em seus usuários, que vão perdendo a 
satisfação de viver, tão subnutrida fica sua consciência. E o que inventam para provocar satisfação é tão 
passageiro e faz tanto mal à saúde psicorgânica, que logo vem a ser mais insatisfação. Por se sentirem muito 
insatisfeitos consigo mesmos, viram-se para fora e continuam a insatisfação, projetando-a em tudo que existe. 
Tudo encoberto pelo “véu de maya”, tecido pela pensação-desejação, como é possível amar? Amar a ilusão 
revela-se mais intensamente insatisfatório do que qualquer outra conjugação. 

Uma grande parte dos praticantes do dualismo sonha, então, com o “fim do mundo”, desejando um grande 
conflito ou cataclisma, onde os “maus” serão banidos da face da terra, que ficará só para os “bons”. Que é o que 
acabaria com os problemas humanos, pensam eles. 

Este é um procedimento “clássico” do dualismo, que inventa o problema ao impedir que “bons” e “maus” se 
complementem mutuamente, atravessando suas diferenças com tranqüila espontaneidade. E não percebendo que 
a solução está no cerne mesmo de nossa natureza, dela se afastam para buscar a ira do “deus” julgador, feito à 
imagem e semelhança deles.  

Ao fazer bioconsciência, que não contém censuras nem cobranças, e, portanto, não nos divide, percebemos 
como na complacente observação os vários comportamentos humanos encontram sua natural equilibração. O 
que percebemos neste estado, onde a ânsia é transcendida, é o acordo, o pacto com o universo, que nos atrai 
para a expansão de nosso ser num ser maior. Pois, antes de tudo, nós somos uma aprendizagem de consciência, 
jogando com a grande consciência universal. Não perceber isto é perder as mais altas possibilidades que estão à 
nossa disposição, para criar, transformar ou destruir os aspectos existenciais que, fora de nosso controle, acabam 
por nos controlar, destruindo nossa liberdade. 

───── 

Quando confiamos para valer em nossa herança divina, nosso coração fica leve e despreocupado e nos sentimos 
imersos na maravilha do espírito divino como no ar que respiramos, vivo em nossa carne que vê, ouve, cheira, 
movimenta-se e delicia-se com a infinitude de seu amor. A divindade viva da vida, sábia, amorosa e cuidadora, 
posto ser abstrata, sensível e motriz, imprime-nos, à sua semelhança, seu trino poder de saber, sentir e agir, que 
só precisa de nossa vontade e empenho para também conseguirrmos a perfeição. Divinizar o ser humano, abrir 
nossos limites, entrar-nos céu a dentro: seu propósito está tão fundo em nossa natureza que os sinos tocam a 
cada passo que damos em sua direção. E, ao contrário, dobram ao longe quando nos preocupamos, criticamos, 
lamentamos ou condenamos, o que pesa o coração ao ponto de provocar dor e morte. O chamado “caminho 
largo” só engrossa suas fileiras por não colocarmos atenção em nosso íntimo sentir, o elo quase perdido de nossa 
aliança com o Deus.  

───── 
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A mentação original, que é a da criança ainda não adulterada pelas imposições dos adultos, plena da inocente 
curiosidade de tudo experimentar e descobrir, foi substituída pela mente julgadora, que a tudo divide em certo e 
errado, repetindo dos outros a ordem inventada e sacramentada, com a qual a maioria se identifica. Mas esta 
“identificação” é totalmente externa, e nos esmaga por dentro, pois enquanto nossa natureza nos abre para as 
mais diversas possibilidades, esta tal de “segunda natureza” nos fecha. Como mãe desnaturada que é, coloca-nos 
numa “camisa de força”, provocando todos os conflitos e roubando-nos nossa própria energia vital para parecer 
viva e assim nos dominar. E desta forma caímos no grande “conto do vigário” contado coletivamente pela tão 
cultuada abstração, que continua acreditando na promessa da serpente. E por isto mesmo continua a ser expulsa 
do paraíso, perdida a inocência, o senso de ser sagrada.  

───── 

Quantas vezes já nos perdemos em pensamentos, nos labirintos da mente? Nestes labirintos reside o monstro, que aparenta ser 
metade humano e metade animal, cujo reino é o do MEDO. Ele está sempre exigindo o sacrifício da inocência (simbolizada pela 
eterna “virgem” sacrificada das lendas míticas), para continuar vivo. E nós, que o veneramos, tanto quanto tememos, entregamo-la. 
E não notamos que enquanto o nutrimos, ficamos desnutridos, e definhamos. 

E quando nenhuma inocência existir mais, seremos só o monstro, devorando o que nos resta de humano, não percebendo que esta é a 
verdadeira idolatria. 

───── 

Quem de nós não foi tocado pelo monstro da culpa? O que deturpa tudo que toca, criando o primeiro 
imperialismo da história humana, que é o da culpabilidade? 

Na verdade, ninguém tem culpa de ter culpa, como me disse uma criança adolescendo. E podemos nos livrar deste 
imperialismo, que é sofrimento e auto limitação, pela pureza da consciência sensorial  a plena atenção ao que 
sentimos. 

Falando assim  e o falar é tão próximo do pensar , talvez não dê para entender. Mas se o fizermos  é na 
ação que se dá a vida  compreenderemos como aprofundar no sentir nos encaminha para o encontro com 
nossa natureza. Onde vivemos a sutil alegria de voltarmos a ser espontâneos  nós mesmos na pureza de 
nenhuma dominação externa. Aí nos encontramos também uns com os outros, e não por qualquer noção 
recebida de fora, mas pelo instinto de vida reencontrado: por amor. 

───── 

Não se dar conta das próprias sensações eqüivale, progressivamente, à perda da própria autonomia e serenidade. 
Ficamos, então, parecidos com uma folha de papel em branco, que aceita qualquer coisa que se lhe imprima. 
Esquecidos de nossa vasta identidade original, adotamos identidades culturais, aprendidas, representadas, às quais 
faltam vida. Erigimos, por isso, autoridades, que formam um sistema de mandamentos e cópias, onde ninguém 
se sente livre para ser como é. Tamanha alteração da própria natureza é mantida por um sistema social 
estruturado hierarquicamente, onde os valores são “obrigatórios”, ao invés de descobertos por cada um. 
Naturalmente, quanto maior a alteração, mais desconforto experimentamos, da impaciência e irritabilidade até a 
“loucura”, onde a pensação substitui quase completamente a consciência. No entanto, por estarmos alterados, 
não notamos que o que nos falta é consciência. A sensação de que nos falta alguma coisa essencial é engabelada 
pelo excesso de raciocínio, com o qual nos convencemos que esta falta é de alguma coisa externa, material, ou 
então de sentimentos e atitudes que nos são negados pelos outros. 

Basta de ficar derramados para fora, vazando pela superfície pensante, com os indicadores apontados para os 
outros e nos sentindo na mira dos indicadores alheios! Milhares de anos desta atitude esclerosada servem para 
nos mostrar seus efeitos nocivos que, afastando-nos de nosso verbo central, afasta-nos uns dos outros, 
impedindo que nos sintamos como o único ser que realmente somos. 



CopyMarket.com Saber Sentir - Ana Amália Ottoni  

 

24

───── 

Não há tentação maior do que cair na pensação, posto que isto é um resvalar pelos ocos do ser, uma queda no 
não-ser, na fantasia sobre quem somos. Fantasiar é mais “fácil” do que perceber, e também muito menos 
gratificante. Fantasiamos também sobre os outros, que ficam sendo o que desejamos ou o que tememos, 
raramente o que são. Sobre nós mesmos, então, nem se fala, tanto nos inventamos o que não somos. 

Cair pode ser mais fácil do que ficar em pé, só que rolamos sem parar, e acabamos tão longe que nos perdemos 
do si mesmo, do “self”. 

Em contrapartida, a plena atenção sensorial é o pico da montanha de ser, onde todos os sentidos estão abertos 
como avenidas para a vida passar. E ela passa em profusão, desafiando os canais do entendimento, e oferecendo, 
de graça, a inteligência funcional, a intuição do agir, a coragem de nos fazer de novo, livres. 

───── 

Quando me empenho em perceber com sutileza todo o continente de minhas sensações, a primeira providência é mover-me 
milimetricamente. A consciência corporal começa com pequenos acordes, às vezes uma única nota. E só depois se estende em lenta 
frase, longo gesto, até a inteira sinfonia. Parece com andar pelo mato: “mato” é anônimo porque não sabemos seus múltiplos nomes, 
mas quando nos demoramos a perceber cada indivíduo de sua extensa população vegetal, quanta riqueza! Uns são de uma delicada 
leveza, com florzinhas tão miúdas que pedem um olhar minucioso, e o olfato mais ainda. Outros são espetantes, defensivos, duros, 
exigindo mãos cuidadosas e o esgueirar-se do corpo em curva. Alguns são aveludados, com um finíssimo pêlo hidratado, convidando a 
uma carícia na face, outros sedosos, lisinhos, onde o polegar se abranda em doce toque. Os verdes são tantos como os graus entre o 
azul e o amarelo, mais os matizes da luz e da sombra, com o vento tocando e tudo a dançar. 

Lá dentro do corpo  mato, cerrado, floresta, jardim do Éden, mistério sempre disponível a ser explorado. Perceber as sensações dos 
movimentos em surdina, apreendendo a maestria do prazer que as rege, até descobrir a co-regência que podemos praticar a cada 
momento: nosso céu de cada dia. 

───── 

Nada é tão intensamente vivo como a consciência dos movimentos corporais, nada nos leva tão sucintamente 
para a inteireza que nos é própria, fazendo-nos tomar posse de nossa dinâmica postural, que representa nossa 
atitude de vida de cada momento, a liberdade de fazer os mil pontos de vista  as mil visões de mundo , ou o 
único ponto fixo, a visão esclerosada, teimosa, endurecida. 

O jeito maleável está sempre sendo regido pela sabedoria sensorial, que nos desenha com leveza e maciez, 
levando-nos a responder aos desafios das circunstâncias com precisão e agilidade.  

O que a impede de funcionar? 

A pensação, com sua constante dúvida e desconfiança em nossa capacidade natural. Os medos que engendra e 
cultiva encurtam os músculos no momento de agir, tensionando o movimento que necessita ser solto. A imagem 
que corresponde a esta ação cortada pelo meio é a da flecha segura no arco tenso, que só pode partir quando a 
tensão se desfaz. Mas a pensação é tensão contínua, que só nos restringe e limita. 

Quando trocamos a morosidade da pensação pela atenta consciência sensorial, a elasticidade retorna com todo 
prazer, a inteligência corporal desperta sua prontidão em agir antes do pensamento, cujos processos julgadores 
são muito lentos para serem ativados antes da ação. E por isto devem vir atrás, acompanhando, para depois 
concluirem, como é seu gosto. 

Para que prossigamos em seus infindáveis desdobramentos, a compulsão pensante nos garante um cansaço 
crônico, que faz com que adiemos sempre aquilo que pretendemos fazer. 

Não apenas este cansaço, esmorecimento e desânimo, mas o próprio “estado de estresse” é fundado e mantido 
pela pensação. Em linguagem técnica ela pode ser chamada de disfunção do ritmo cerebral, cuja função ativa 
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(pensar) sobrepuja tanto a função passiva (sentir) que se desequilibra fisiologicamente, produzindo uma série de 
sintomas patológicos. 

───── 

Ser assaltado? Morrer? E os mistérios? Aquilo que nem sequer podemos nomear, de tão novo e único? Fazer 
consciência  colocar atenção  não é explicar. É registrar o que existe, “isto aqui ocorrendo agora”, penetrar 
até onde der para agüentar, relacionar-se ao máximo com este instante único, que nunca mais se repetirá. 

Nos momentos mais desafiantes, o treino da atenção proprioceptiva se mostra mais valioso do que nunca, pois é 
seu pleno exercício que nos dá a presença de espírito necessária para sabermos como agir. É nestas ocasiões, que 
para muitos é de puro terror, que o exercício da bioconsciência nos infunde serenidade e clareza para enfrentar 
seja lá o que for, de forma resolutiva e eficaz. 

Certa vez, já tarde da noite, eu voltava sozinha para casa, situada num lugar ermo e com pouca iluminação. 
Caminhava rápida e atentamente quando, de repente, uma forte sensação no meio das costas me fez voltar 180o 
num único salto, com o que olhei de frente para dois homens, cujos movimentos furtivos denunciavam sua 
intenção de me assaltar. O susto deles com o meu salto foi tanto que sairam correndo apavorados. E eu fiquei a 
pensar que não fizera nada, apenas não me opuzera à ação da sabedoria instintiva, já inscrita em nossa 
corporeidade. 

───── 

Perceber atentamente a sabedoria inscrita em nossa substância é de um alcance insuspeitado. Ninguém imagina 
tanta riqueza, assim tão fácil, à nossa disposição, esquecidos da infinidade de coisas que fazíamos na infância  
nós que fomos livres, nos campos, árvores, rios, com animais. 

Não é só esta agilidade extremamente prazerosa, que ousa todos os riscos porque confia no próprio corpo 
encharcado de consciência: é a fé absoluta na natureza do universo. Este saber primitivo, que nos dá a certeza de 
que a vida nos ampara de todos os lados. De que o estofo do mundo é a divindade toda amorosa, da qual somos 
os amados. E que tudo podemos, portanto. 

Então me reporto à parábola do rei que manda convidar todos os seus súditos para um grande banquete, ao qual 
ninguém vai: o banquete está servido e nós não comparecemos. A sabedoria, felicidade, amor, saúde, tudo na 
ponta dos dedos, dentro dos olhos, ao longo dos músculos, no entranhar-se. Mas não entramos, agarrados aos 
muros da superfície de ser: na conceituação. Na desconfiança, mania de segurar-nos no socialmente estabelecido, 
que nos prende aos estereótipos da “normalidade”, aos quais morremos de medo de não pertencer. Quando 
atendemos ao convite, porém, descobrimos, maravilhados, que o paraíso existe aqui e agora, a partir de nosso 
dentro, e que o estendemos através de cada ação toda percebida, por todos os seres que passamos a amar, pelos 
quais espalhamos a boa vontade que aprendemos a ter com nós mesmos  a primeira atitude paradisíaca. 

Descobrimos que a pensação  tão praticada que passava despercebida  nos tampava nosso ser criança, 
sempre se criando em contínua aprendizagem. E é tão fácil amar esta criança que somos! De repente sabemos 
que ela não é obrigada a saber tudo de antemão, nem nossos pais  crianças também , nem ninguém. E que 
ninguém tem culpa de nada. E aprender é tudo o que queremos, é a grande aventura sem fim, para o fundo 
dentro onde todos somos um. 

Tudo é um! 

Todos somos um! 

Deste fundo trazemos, pois, a paz, a boa vontade, a que não julga nem condena, pois sabe que todos fomos 
vitimados pelo mesmo engano, pela mesma cegueira. Esfregamos os olhos da tristeza de termos demorado tanto 
a abri-los, e a grande alegria irrompe. Há que se equilibrá-la, às vezes, pela necessidade de manter uma 
sobriedade, pelo exercício mesmo de tudo equilibrar. Mas ela alarga o peito, escapa em fácil riso, brinca pelo 
corpo  lúdica, travessa. Sagrada. 
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Fazendo consciência das sensações  toques, movimentos, nutrição, tudo , elaboramos a dialética da matéria 
e do espírito, que deságua na grande compreensão, onde a culpa é eliminada. 

Em seu lugar desabrocha a responsabilidade, a habilidade de responder à vida. Do nosso jeito, a cada momento. 

───── 

Enquanto exercemos as atividades auto afirmativas, o funcionamento do sistema nervoso simpático prevalece, 
gastando energia. Quando exercemos consciência corporal, ativamos o sistema parassimpático  que regula o 
organismo através das funções regenerativas  o que nos repõe energia vital. 

Podemos compreender, desta forma, a constante sensação de desvitalização que ocorre quando estamos 
tentando convencer os outros de alguma coisa, passar uma teoria ou argumento com os quais nos identificamos, 
impressionar alguém com nossa figura, “performance” ou produtividade, e por aí afora. Nesta cultura onde 
cultuamos a competição e a autoridade, o  funcionamento do sistema nervoso simpático é exigido por quase 
todo o tempo. De tal forma que até o sono se torna problemático, difícil de se conciliar, pois a argumentação 
mental continua pelas horas reservadas ao repouso. Neste contexto espúrio, o sono pode também se tornar num 
mecanismo de fuga para a inconsciência, bastando um vacilo da atenção para nela nos submergir.  

Simples como água. Mas preferimos buscar complicadas “explicações” que nos estressam mais ainda e que, com 
o uso de produtos farmacêuticos, vai se agravando em doenças mais sérias, devido ao fato de colocarmos em 
nosso organismo substâncias substitutas das que ele produz naturalmente. Sentindo que não precisa produzí-las, 
dado que as funções que delas dependem já estão ocorrendo, acionadas pela substância ingerida, o órgão deixa 
de funcionar a contento, o que cria uma dependência. Pior ainda: uma avariação em nosso organismo, uma 
doença. 

A equilibração entre as duas estruturas do sistema nervoso é realizada pela atenção sensorial  bioconsciência 
 que tanto acompanha as sensações do que fazemos quanto dos movimentos internos da vida, com a qual 
apreendemos o significado e o significante de nossos gestos. 

No budismo referem-se a esta consciência centralizadora como o “caminho do meio”. Permanecer nele é 
semelhante a andar na corda bamba: difícil, desafiante e extremamente prazeroso, mesmo quando caímos, pois 
sabemos voltar, reiniciando o jogo do equilíbrio.O treino desta função de nos centrar vai nos tornando 
confiantes em nossa capacidade de “equilibristas”, tanto quanto na agilidade de cair sem nos machucarmos nem 
nos desesperarmos. As quedas, muitas vezes, são em terreno virgem, com ingredientes desconhecidos, que então 
entram em nossa composição, enriquecendo-nos de mais sabor e saber. Tudo faz parte, quando nossa disposição 
é aprender. 
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4. Aspectos Psico-Fisiológicos da Bioconsciência 

Ana Amália Ottoni 
 

Embora tenhamos chegado a percepções diferentes das terapias mais conhecidas, bebemos também das mesmas 
fontes de conhecimento, tendo acrescentado apenas maior observação empírica e um enfoque conjugado com 
outras ciências que também se fazem sobre o funcionamento humano, como a educação, a filosofia e a 
antropologia. 

Aqui nos contentaremos com os aspectos mais diretamente ligados aos procedimentos terapêuticos que 
adotamos, por serem, até o momento, os que mais eficiência mostraram na recuperação da saúde total e na 
eliminação do estado de estresse − no qual germinam todas as doenças. 

Estudando o funcionamento do sistema nervoso, bem como suas íntimas ligações com os outros sistemas que 
nos constituem, percebemos logo a sua qualidade de processo, onde nada está fixo ou pronto, mas em constante 
metabolismo operado pelas experiências internas e externas. 

Antes de tudo há uma necessidade intrínseca ao sistema nervoso de metabolizar informações ou estímulos 
sensoriais, para manter seu estado tônico. Na falta destas informações, advindas da percepção sensorial, seu 
estado se torna intolerável. Neste caso desenvolvem-se “alucinações” ou sensações provocadas pela imaginação 
que, até certo ponto, podem compensar este influxo pobre de informações. Mas as solicitações reais com que se 
defronta o organismo ficam sem ser atendidas, já que a pensação fornece apenas uma falsa impressão da 
realidade, compondo uma espécie de mundo imaginário, ao qual nos acostumamos. Neste estado de tono 
cortical diminuído, a relação normal entre excitação e inibição dos processos neuro-musculares fica perturbada, e 
se perde a mobilidade do sistema nervoso − principal fator para que a dinâmica mental e orgânica prossigam em 
seu curso saudável. A atividade auto investigadora, que contém a defrontação com surpresas e a habilidade de 
adaptações rápidas, constitui-se na mais completa excitação, que se espalha pelos tálamos, formação reticular e 
córtex. Esta excitação intensifica o reflexo de orientação e alimenta o tono cortical, quando o funcionamento 
cerebral atinge sua excelência, fazendo com que nos sintamos ágeis, eficientes, satisfeitos. 

Já o processo de habituação e a permanência de atos inconscientes, pelo contrário, inibe este reflexo e diminui a 
tonicidade de todo o sistema nervoso. Por isto, enquanto agimos dominados pelos hábitos, não fazendo 
consciência sensorial, sentimos desânimo, lerdeza, dificuldade para nos concentrarmos e agir com prontidão. É 
comum, neste estado de inconsciente pensação, o adiar constante daquilo que queremos ou devemos fazer, o que 
ocasiona uma crescente insatisfação existencial. 

A percepção ocorre por meio da ação combinada de três unidades funcionais do cérebro: a primeira − os tálamos 
e formação reticular, responsáveis pelas sensações, fornecem o tono cortical necessário; a segunda − o neo-
córtex − leva a cabo a análise e a síntese das informações sensoriais que chegam, e a terceira − o córtex motor −, 
provê os requeridos movimentos de busca controlados, que conferem à atividade perceptiva o seu caráter 
dinâmico. De onde se conclui que o sistema nervoso se ocupa principalmente com movimentos, que servem 
tanto para fornecer as informações sensoriais que o alimentam, quanto para buscar as metas já traçadas com as 
informações recebidas. Sempre que há carência de movimentos, e, portanto, de informações sensoriais, ocorre 
uma perda da tonicidade necessária para o perfeito funcionamento cerebral. O motivo das quedas perceptivas é a 
insistência em permanecermos sedentários, na pensação, que é um tipo de alucinação branda, bastante 
inconsciente, desvinculada da investigação sensorial e, portanto, da realidade imediata. 



CopyMarket.com Saber Sentir - Ana Amália Ottoni  

 

28

Como este estado é bastante comum nas culturas dominadas pela super valorização do intelecto, reduzindo os 
nossos movimentos ao mínimo, e a consciência sensorial a quase nada, acabamos por crer que ele é normal, já 
que é tão difundido. No entanto, como acabamos de demonstrar, é ele que ocasiona a degeneração do sistema 
nervoso, e, assim, de suas funções mentais e orgânicas. De acordo com as nossas pesquisas teóricas e empíricas, 
o estado de pensação configura-se como a entrada e a condição para permanecermos no estado de contínuo 
estresse, no qual ocorrem vários distúrbios funcionais (elevações ou quedas súbitas da pressão arterial, 
palpitações e taquicardia, problemas digestivos, vasculares, endócrinos, etc), que vão dar nas diversas doenças. 
Pois seu processo é um encadeamento, típico ciclo vicioso, cujo caráter repetitivo e compulsivo dificulta a 
retroalimentação que tonifica o sistema nervoso, ocorrendo então fadiga, desânimo e mal estar. 

Desta forma, a função mal administrada avaria a estrutura, cuja avariação predispõe ao comportamento doentio, 
e toda a pessoa entra num processo tenso, caracterizado pelo esforço.  

É neste estado que se fixa a atitude postural deficiente, deformando o corpo e sua expressão emocional-
fisionômica, que pode levar a pessoa a um estado de dor crônica. Surgem aí as doenças degenerativas, os vários 
tipos de reumatismos, as formações posturais que impedem a correta acomodação de diversos órgãos, cujas 
funções são prejudicadas. (Neste caso ficam, por exemplo, os pulmões, impossibilitados de se expandirem numa 
caixa torácica “apertada” pelo encurtamento do diafragma e dos intercostais; ou os órgãos do baixo ventre nas 
mulheres, “despencados” pela ação postural da super-lordose lombar, que muitoas consideram “elegante”). 

Por ser determinante do alinhamento dinâmico das vértebras, a forma de pisar e caminhar é capital, necessitando 
de nossa inteira atenção para ser bem conduzida Ao mesmo tempo, esta atenção dinâmica equilibra o ritmo 
cerebral, produzindo imediato bem estar e serenidade. 

───── 

Agora, neste momento, faça cinco minutos da mais atenta percepção interna: de pé, feche os olhos e sinta a sua respiração. Deixe a 
cabeça pender para frente e sinta o seu peso puxando os músculos do pescoço. Deixe-a cair cada vez mais, os joelhos levemente fletidos, 
pés paralelos, afastados. O movimento é bem lento, para você perceber melhor as suas sensações. Continue sentindo a respiração em 
todas as posições que a coluna for adotando, até que a cabeça chegue perto dos joelhos, que vão se fletindo até o ponto mais confortável. 
Sinta o peso das mãos e braços, dependurados em abandono total, os músculos dos ombros cedendo completamente ao peso que os 
puxam para baixo. Fique um pouco assim, cedendo ao próprio peso. Sempre sentindo a respiração, volte lentamente (mais ou menos 
meio minuto para cada centímetro) à posição vertical, sentindo a força natural das pernas e coxas se transmitindo à pelves e, vértebra 
por vértebra, a toda a coluna, de baixo para cima. Ao chegar à posição ereta, sinta como todo seu corpo vibra, as sensações dos 
movimentos internos propagando-se em profundidade. Observe como está a respiração agora. Como se sente? 

───── 

A sedução da doença consiste em nos isentar da responsabilidade por nós mesmos: a queda na passividade, que 
nos restringe a ser um “paciente” − um passivo que se entrega à ação de “autoridades” externas, sempre achando 
que a doença vem de fora e não de dentro.Não levando em consideração que somos os escultores de tudo que 
nos ocorre, deixamo-nos levar pelas mil falas da mídia, cujas “ordens” acabam sendo interiorizadas. Esta 
interiorização inclui as advertências que passam de pais para filhos como uma herança maldita, que nos leva a 
adoecer por motivos absolutamente saudáveis, como tomar chuva, friagem, andar descalços, e tudo o que entra 
na “pedagogia patológica” da imensa quantidade de pais preocupados e tensos. Inconscientes do decisivo poder 
de sugestão exercido no corpomente de seus filhos (inclusive nos bebês, seres extremamente empáticos que 
captam intuitivamente seus temores e preocupações), estes pais vivem lhes criando doenças e até acidentes, 
exatamente por temê-los tanto. 

Não poucas pessoas demonstram até uma certa volúpia da doença, decerto por se ausentarem da verdadeira 
volúpia: a de viver. Quem não conhece aqueles que sempre estão “conseguindo” uma doença, para chamarem a 
atenção sobre si? É a sua forma, totalmente infeliz, de pedir atenção e amor. 

───── 
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Por perceber todo este processo com clareza, e pesquisando a possibilidade de nele atuar para a melhoria do 
funcionamento humano, desenvolvemos uma trabalho cujo objetivo é equilibrar o rítmo cerebral através da 
consciência de ser. Não aquela “consciência” pronta, puramente pensante, mas a percepção viva de nossos 
movimentos, que nunca cessam.  

Os movimentos verdadeiramente terapêuticos, principalmente no início, são lentos, milimétricos, não só porque 
os músculos estão encurtados e enrijecidos, mas também porque a mente está pouco “encarnada”, e esta é a 
única forma dela se entranhar no corpo. Trata-se, acima de tudo, de aprender a soltar todo esforço desnecessário, 
com o qual nos tensionamos. Este método é tão eficiente que na primeira sessão, que geralmente dura 90 
minutos, a pessoa já deixa de sentir a maior parte das dores, às vezes todas. 

À medida que os músculos da coluna se alongam, as vértebras vão se acomodando no perfeito alinhamento 
dinâmico do qual estavam impedidas pela força das tensões que as empurravam ou puxavam para fora do lugar 
correto. A sensação de conforto advinda deste alongamento permite a introdução de outros movimentos, para 
fortalecer toda a musculatura anterior, principalmente da barriga, cujo peso dos órgãos aí instalados precisa ser 
contido por uma boa “parede” muscular, para não forçar a coluna lombar. Além disto, a movimentação da 
musculatura abdominal profunda intensifica os movimentos peritálticos dos intestinos, evitando e curando a 
prisão de ventre, ao mesmo tempo que “massageia” os diversos órgãos abdominais, aliviando cólicas mentruais e 
ajudando a eliminar coágulos e gazes. 

As articulações são trabalhadas em toda sua esfericidade, até os 360 graus iniciais, de uma forma que respeita os 
limites que a pessoa lhes impôs até o momento de começar o trabalho. 

Na verdade, o esforço é o grande culpado de todos os males bio mecânicos, para não falar dos comportamentais, 
e aprender a se mover sem ele é a aprendizagem mais necessária.  

A expedição da consciência pela sensibilidade dos movimentos traz conhecimentos tão eficientes para o nosso 
perfeito funcionamento, que minha pesquisa téorica não encontrou nada que se lhe compare. Depois de certo 
tempo de treinamento, é comum surgirem espontaneamente os movimentos mais adequados a cada disfunção, 
sempre respeitando a sensação de prazer e facilidade, com a maior parte do corpo apoiada no chão, na posição 
deitada ou assentada. Na posição de pé, com os pés paralelos, trabalhamos os pequenos feixes musculares das 
solas, para aprender a “agarrar” o chão: é surpreendente como movimentos tão simples e pequenos 
proporcionem tanto bem estar e fortaleçam pés, pernas, coxas e a musculatura perineal, trabalhando todas as 
posições da coluna e apreendendo, por dentro, a perfeita flexão dos joelhos, necessária ao bom encaixe pélvico. 
Além disto, atuam na equilibração da cabeça sobre a coluna cervical, ajudando a regredir a labirintite, e todas as 
tensões que sobrecarregam pescoço e ombros.  

Trabalhando com delicadeza a sensibilidade de todo o corpo, fazemos o desenvolvimento adequado do córtex 
motor, onde os padrões ativadores dos músculos estão estabelecidos. Como esta camada cerebral está situada a 
poucos milímetros da área associativa, que relaciona pensamentos com sentimentos, e devido à tendência dos 
tecidos cerebrais de difundirem para os tecidos vizinhos o desenvolvimento neles já elaborado, uma mudança no 
córtex motor estender-se-á pela área associativa como maior auto conhecimento e auto controle interno.. É por 
isto que o pequeno exercício descrito acima, com as solas dos pés, desenvolve também mais “garra”, mais 
equilíbrio e determinação de propósitos, no plano emocional. Quando mudamos a atitude muscular por cujas 
vias o entendimento do sentimento chega à nossa consciência, os padrões dos hábitos se desintegram, e ocorrem 
transformações efetivas.O que este trabalho alcança, portanto, com toda sua simplicidade, é a saúde total e o 
renovado prazer de existir, que nos leva a enfrentar com calma coragem os reveses que fazem parte da 
experiência de viver. 

Observando as pessoas que têm se entregado à compulsão pensante,(que sempre acarreta algum comportamento 
compulsivo), salta aos olhos sua ação postural inadequada fisiologicamente, com os mais diversos desvios. 
Corrigi-los é tarefa de uma atenção cuidadosa, pois significam a expressão muscular das atitudes psicológicas 
mais adotadas por elas. Trabalhamos, então, com o significante e o significado, levando-as a representar 
ativamente suas atitudes, pontos de vista, ideologias e emoções, para sentirem com mais clareza como todo este 
material psíquico se conforma à sua dinâmica postural. Cada gesto é a via motora por onde seus sentimentos se 
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expressam, e toda a pessoa está ali − invisível só para si mesma. Sentindo atentamente as sensações destas 
expressões dinâmicas de nosso ser, podemos nos perceber com mais clareza e aceitação. Começa, então, o 
retorno dos desvios, a tarefa complementar de experienciar outros movimentos, mais harmoniosos, com os quais 
nos renovamos. 

───── 

O principal componente da consciência é o movimento. Trata-se, pois, de desenvolvê-lo, individualmente e em 
grupo, pois em cada uma destas modalidades, qualidades diferentes são exercidas. No início, o treinamento 
individual leva-nos à auto correção da dinâmica postural e à equilibração do ritmo do cérebro, que é o mais 
necessário. 

Com isto reencontramos, em tudo que fazemos, um gosto novo, que nos delicia. O saber das coisas passa a ser 
saboreado profundamente, bem diferente do jeito superficial, mais praticado, no qual quase tudo é sentido como 
rotina ou obrigação. 

Quando sabemos ceder o peso do corpo à força da gravidade, ele deixa de pesar: é a aprendizagem da leveza e 
prazer de se mover, a liberdade de agir com espontaneidade, seja qual for a novidade que desponta do íntimo, 
grito ou carícia. 

O medo do ridículo, ou de parecer esquisito, diferente da maioria, é um dos mais frequentes medos que 
carregamos. No trabalho grupal, depois dos integrantes já estarem desenvolvidos em relação à confiança mútua, 
trabalhamos este medo de forma lúdica e até cômica. Brincar juntos é a técnica mais simples e eficiente para 
conseguir um boa integração grupal, e para soltar lá de dentro a criança que todos somos. Uma das faces mais 
sábias de nosso ser não pode ficar condenada à imobilidade e ao ostracismo: deixá-la vir à tona nos devolve a 
ousadia, a coragem de experimentar o novo, a alegria de integrar um grupo, onde a afetividade floresce 
livremente. 

É em grupo que as atividades do teatro terapêutico se dão com mais desenvoltura, e onde podemos fazer, além 
dos movimentos individuais, sua complementação coletiva, a psicodança, os toques, e as vivências simbólicas ou 
arquetípicas − que nos ligam com nossa dimensão transcendente, transpessoal ou cósmica.  

Complementamos nossa integração grupal com festas, muitas destas à fantasia, com máscaras que tenham a ver 
com nossos personagens interiores, criando performances livres, brincadeiras, danças ao redor de fogueiras, 
reverenciando o luar e a beleza da vida em praias mais isoladas, ou fazendo caminhadas por campos e 
montanhas. Nestas atividades, vemos como o espírito de equipe se manifesta na paciência com as dificuldades 
alheias, na ajuda mútua, na alegria de conseguirmos juntos uma vitória qualquer. 

 

Numa época onde predomina cada vez mais a competição e o individualismo, a formação de grupos de 
crescimento humano afigura-se como a melhor solução para os problemas existenciais, com a vantagem extra do 
aperfeiçoamento funcional e estrutural do corpo. 

───── 

Percebendo ainda a necessidade de auxiliar as gestantes para uma gravidez mais saudável e feliz, preparamo-las 
para o parto de cócoras, que é, em todos os sentidos, o mais adequado. 

Inicialmente planejado para tornar mais saudável o corpomente das futuras mães, aumentando sua prontidão 
para o parto, qual não foi nossa surpresa ao descobrir, neste percurso, que as crianças delas nascidas também 
apresentavam maior desenvolvimento neuro-motor, com uma movimentação mais bem elaborada e um 
comportamento mais tranqüilo do que a maioria das outras crianças. Compreendemos, então, que a 
movimentação bioconsciente da gestante provoca “respostas” fetais de adequação aos movimentos do corpo 
materno, aumentando sua inteligência funcional e intensificando sua maturação. Nascem, perfeitamente maduras, 
mesmo num tempo menor de gestação, podendo-se perceber sua força e agilidade no próprio ato de nascer. 
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Naturalmente que o melhor lugar para estes partos é em casa, na maior tranqüilidade. Com o ritmo cerebral 
equilibrado e o corpo fortalecido pela movimentação que lhe é mais necessária e agradável, a vida se manifesta 
com todo seu vigor e beleza, proporcionando à mãe e ao bebê a experiência de descobrir a autonomia do 
processo de nascimento. Nesta mesma instância descobrimos que a grande maioria dos “problemas de parto” 
são provenientes da crença no modelo médico vigente, que os transformam em mitos amedrontadores para as 
gestantes, parturientes e seus companheiros, cuja confiança na vida diminui com esta atitude. 

O modelo natural, desenvolvido pela movimentação bioconsciente e pleno da confiança em nossa natureza, 
demonstra que estes “problemas” foram criados por uma mentalidade desvirtuada pela ânsia de “importância”, 
autoridade e lucro, que por isto mesmo não reconhece a força inteligente que nos comanda por dentro, desde 
antes do nascimento. No entanto, o ato de nascer é pleno desta força instintiva, manifestando-se no impulso da 
criança para sair do corpo materno e nas contrações uterinas e do canal do parto para expulsá-la, onde tudo é 
complementar.  

O imenso alívio sentido pela parturiente e pelo recém-nascido no momento da sua mútua libertação explode 
numa tão intensa alegria e ternura, que o corte do cordão umbilical pode esperar tranquilamente uns 20 a 30 
minutos, para não interromper a emoção deste primeiro contato. É de suma importância que a reverência à 
nossa natureza, aí caracterizada, continue na relação posterior com a criança, cuja inteligência sensível necessita 
deste respeito para lhe garantir desenvolvimento e saúde perfeitos. “Vida que te quero viva”! 

Tudo que fazemos para estimular os movimentos, inclusive aquáticos, da criança pequenina, as massagens e os 
toques carinhosos, contribuem decisivamente para desenvolver sua atenção sensorial, principal fator do inteligir. 
Quando toda nossa atitude respeita a importância de sua pessoa, a criança não adota os procedimentos típicos 
dos carentes de atenção, que muitos rotulam como “manha” ou “birra”, que são simplesmente sua reação natural 
ao nosso desrespeito para com ela. Pelo contrário, faz-se calma e satisfeita com a própria atividade. Como toda 
aprendizagem, a do respeito também é feita por sua vivência e pela gratificação que nos proporciona. 

Há pouco tempo iniciamos um trabalho com crianças excessivamente habituadas à imobilidade requerida pelo 
estudo convencional e pela residência em apartamentos, o que, naturalmente, prejudica seu desenvolvimento 
normal. E o que já descobrimos é que nosso treinamento melhora seu rendimento escolar e suas relações afetivas 
e sociais, geralmente comprometidas pela convivência muito estreita com o “mundo virtual” e os estereótipos 
passados pela telinha doméstica, cada vez mais presentes. 
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5. Vida é Movimento 

Ana Amália Ottoni 
 

Movimento temporal: crescimento, transformação 

Movimento espacial: energia, transformação 

Movimento adaptativo: aprendizagem, transformação 

Movimento interior: consciência, transformação. 

 

A mudança da dinâmica postural (de como nos movemos habitualmente), é o procedimento que reestrutura o 
sistema nervoso, pois muda o grupo de células corticais que enviam impulsos para os músculos. Quando os 
nossos movimentos obedecem sempre aos mesmos padrões, os grupos celulares corticais, que comandam 
padrões opostos aos executados, ficam em estado permanente de inibição, o que acaba por atrofiá-los, tanto 
quanto os feixes musculares não utilizados. Toda limitação funcional provoca uma atrofia estrutural, razão pela 
qual a aprendizagem contínua de aperfeiçoar nossa movimentação é o procedimento básico para a manutenção 
da saúde total. 

Atualmente, em conseqüência de trabalhos profissionais que requerem uma quantidade muito grande de 
movimentos repetitivos, estamos registrando muitos casos de L.E.R. (lesões por esforços repetitivos). O melhor 
método para a sua cura e prevenção é a criação de movimentos bem diversificados para a mesma ação e o 
relaxamento dinâmico das áreas lesadas. Se é o movimento inadequado e repetitivo que provoca a tensão 
contínua dos tendões e conexões neuro musculares a ponto de se inflamarem gravemente, é claro que sua 
transformação para um modo criativo e inovador para a mesma ação cura as L.E.R.  

Esta aprendizagem se constitui na ação auto investigadora por excelência, que reúne os elementos que 
metabolizam as informações necessárias ao desenvolvimento natural do sistema nervoso. A clareza mental 
advinda deste procedimento proporciona a melhor disposição para o aumento das habilidades inovadoras de 
nosso ser, cujo gosto de serem praticadas nos liberta dos “modelos obrigatórios” que costumamos conjugar.. 
Permanecer nestes é agir contra a natureza, desprezando a propriedade mais humana do sistema nervoso, que é o 
seu crescimento contínuo. 

Com o tempo, os atos habituais tornam-se independentes de nossa vontade, até se tornarem praticamente 
automáticos. Neste caso, os impulsos nervosos passam por uma quantidade menor de transmissores, tornando-
se tão rápidos quanto os movimentos reflexos. Como pode a consciência apreendê-los? 

Qualquer tipo de movimento que adotamos como se fosse o único configura-se como um padrão neurológico 
fixo, semelhante a uma máscara que esquecemos de tirar. Mesmo que mudar seja o que mais queremos, 
continuamos presos na rede compulsiva do hábito, por força deste padrão cerebral. 

O único método que desata este ato compulsivo, que a gente não quer mas faz, ou quer e não faz, é o mergulho 
da consciência nas sensações, que nos confere calma e a simplicidade da vida, de onde emerge o movimento 
transformador. Reunimo-nos, assim, com a sabedoria de nossa natureza, abandonando o conflito do padrão fixo. 
Sendo a vida movimento, mutação, rejeita violentamente qualquer fixação (morte).Ora, atentando para as 
sensações, entramos para a dinâmica da vida, rompendo com o padrão repetitivo e deixando-nos fluir 
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espontaneamente. Esta fluição, cuja sensações são intensamente prazerosas, é nosso estado natural. Soltos, 
podemos criar novas adaptações, inventarmos o que quisermos, descobrir o que escondíamos “sem querer”. 

Humanizamo-nos. 

───── 

A cultura, percebida aqui como o conjunto das criações humanas, deve nos pertencer, não nós a ela. Tomamos 
posse da cultura quando a criamos e utilizamos, e perdemos esta posse quando nos permitimos ser tolhidos e 
moldados por ela. Divididos ficamos: nossas faces ansiando uma pela outra e se afastando cada vez mais, levadas 
pelo culto das idéias − bezerros de ouro que adoramos, na pressa de adorar. Mas como este é um verbo que só se 
ajusta à Totalidade, sempre causa conflito quando se aplica a um só de seus aspectos. 

Levar a consciência para o reino sensorial, deixa-nos inseridos na imensidão da existência, onde todos os 
aspectos são dinamicamente complementares. Relacionar-se interessadamente com todos eles leva-nos ao 
verdadeiro ato de adoração, que nos deixa em pleno encantamento com todo o universo. 

───── 

Em nosso trabalho terapêutico criamos conjugações inusitadas de movimentos para quebrar os padrões 
cristalizados no córtex motor e em toda a rede neuro-motora. Coisas simples, que até paralíticos podem fazer, 
como girar a cabeça para um lado e o olhar para o lado oposto, ou girar os polegares em sentidos opostos. E 
assim com todos os segmentos corporais, a aventura de recriar direções e seqüências, sempre em câmara lenta. 
Este trabalho tem evidenciado o poder de transformar casos de fixações de idéias, sentimentos, posturas ou 
atitudes inflexíveis, inclusive nas conseqüências funcionais dos acidentes vasculares cerebrais, que regridem em 
pouco tempo, desenvolvendo as habilidades perdidas e outras novas. Como é a experiência com o corpo que 
forma os mecanismos nervosos, é claro que devemos enriquecer ao máximo esta experiência, nela colocando 
plena atenção. Pois a atenção plena ao movimento é o fator dinamizador da mente, fazendo sua parceria com o 
corpo, sem a qual só existem automatismos. 

A repetição prolongada ou esforço excessivo − ativação permanente de um mesmo padrão cerebral − ocasiona 
fadiga intensa, que, se se prolonga, deriva em depressão. O movimento criativo, ao contrário, é estimulante. 
Quando se intensifica, como nas brincadeiras gestuais, chega a ser euforizante, pois suas mudanças criam 
processos de excitação e inibição rápidos, permitindo ao sistema nervoso seu melhor rendimento, que 
corresponde a um profundo bem estar. 

Por isto inventamos jogos de criatividade, onde os movimentos se dão totalmente fora das convenções, dos 
quais a alegria brota naturalmente, fazendo um bem muito maior do que qualquer produto bioquímico ou droga 
de qualquer tipo pode fazer. Por enriquecerem nossa potencialidade de agir, combatem as resistências que 
costumamos colocar em prática sempre que ambicionamos um determinado resultado. Ao abrir o leque das 
experimentações sensoriais percebemos com clareza em que consistem aquelas resistências, podendo então 
abandoná-las. Desta forma, eliminando o esforço que se opõe à habilidade desejada, desenvolvemos a capacidade 
de concentração em tudo que fizermos, e a conseqüente eficácia. 

───── 

Sempre que investimos em nós mesmos, temos um lucro, não há dúvida. Assim, todas as terapias têm um saldo 
positivo. As que são puramente verbais apresentam um saldo menor de crescimento, por aliviarem apenas a 
fome de falar sobre si mesmo, que aumenta a pensação, constituindo-se numa continuidade linear do que já se 
vive. Ora, todas as evidências dos processos mentais chegam até a consciência através da sensação da atividade 
muscular. Muitas vezes somos surpreendidos pela intensidade com que nos ocorre um choro, uma raiva que 
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“endurece” o olhar, ou uma súbita alegria explodindo em imenso sorriso, podendo-se notar que são pedidos de 
atenção da mais profunda interioridade sendo feitos através das vias endócrinas e sensoriais motoras. Sempre que 
tratamos a mente de forma abstrata e teórica (como grande parte da psicanálise), ignorando que ela forma um 
todo dinâmico com a sensibilidade corporal e o ambiente onde nos inserimos, só chegamos a definições 
imaginárias, bem distantes da realidade. Pois é na estreita ligação da consciência com as sensações que podemos 
examinar e administrar nossas motivações, inibindo-as ou induzindo-as de acordo com nossa vontade. 
Aumentando o discernimento funcional, desenvolvemos o auto conhecimento de fato e aprendemos a confiar 
em nós mesmos, na prática. 

Ao contrário dos processos verbais, que são lineares, o processo holístico atua na totalidade do indivíduo, cuja 
percepção de pertencer ao todo social, ambiental e cósmico se amplia. Esta amplidão perceptiva corresponde-se 
intimamente com o sentimento de aconchego, de “sentir-se em casa” em qualquer lugar, plenamente à vontade 
para ser o que se é.  

───── 

Por nos refestelarmos na pensação, que nos estressa, movemo-nos muito pouco. Geralmente escolhemos 
profissões que nos permitam ser mais sedentários e, nas horas de folga, “descansamos” o corpo, já bastante 
inativo, continuando a cansar a mente. E quando não nos movemos com a devida assistência mental, fica muito 
fácil conseguirmos torções, fraturas e graves desvios da ação postural, com os quais receberemos ordens médicas 
de repouso, que equivalem a um atestado de inaptidão para o movimento. 

 Nós, diferentemente, preferimos desenvolver esta aptidão. 

Quanto aos procedimentos médicos e fisioterápicos para tais casos, discordamos da maioria, por se aplicarem 
sobre a estrutura danificada, sem considerarem a forma de funcionar que a danificou, e continuará danificando, 
se não for transformada pela atenção sensorial. 

 Para sua cura temos praticado a técnica de movimentos milimétricos, extremamente lentos, sentindo 
atentamente suas sensações, cujas sutilezas nos levam seguramente a regredir entorses, com a região já 
prejudicada por edema, circulação deficiente e dores fortes. Naturalmente que não podemos incidir peso sobre a 
região lesada, nem forçá-la de nenhuma forma. Mas a micro-movimentação bioconsciente trás as conexões 
neuro-musculares para o lugar correto, melhorando quase que imediatamente todos os sintomas. Em todos os 
casos por nós tratados, nunca houveram seqüelas funcionais-mecânicas, pois acompanhamos essas pessoas por 
um bom tempo. Os que preferiram ser imobilizados ou se submeterem a cirurgias, ao contrário, quase sempre 
apresentam seqüelas: dores e disfunções mecânicas, além de problemas estruturais, como ossos mal colocados e 
grave encurtamento muscular. 

Atribuímos estas falhas ao não percebimento proprioceptivo, que por sinal é afastado através de anestésicos, e 
que não costumamos utilizar, mesmo em condições saudáveis. Pois quando nos percebemos com sutileza, 
sentimos as exigências sensoriais − a vontade interna − pedindo os pequeníssimos movimentos de que 
necessitamos para levar os músculos ao seu lugar de origem. Quando a este retornam, imediatamente provocam 
uma sensação de alívio, permitindo à nossa motricidade sua perfeita organização conjunta. 

Melhor é evitar os processos danosos através do treinamento criativo de novos movimentos e do máximo de 
habilidades corporais, que estimulam nossa adaptação à vida. Quando toda a pessoa é bem trabalhada com 
movimentos conscientes, torna-se praticamente imune a todas as doenças, inclusive as emocionais, e ágil o 
suficiente para evitar acidentes ou deles escapar com o mínimo de problemas. 

───── 
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Atendi, há algum tempo, uma menina de uns 7 ou 8 anos, que sofria constantemente de problemas de garganta e 
ouvidos, cuja respiração já estava bastante superficial, com pouco fôlego, devido ao muco espesso que se alojava 
no “fundo” do nariz até a garganta. Fazia tratamentos médicos desde que era bebê e nunca ficara livre daqueles 
incômodos. Ensinei-a a gargarejar na abertura de todas as vogais, com água e sal ou, simplesmente, água da 
torneira, e a “chupar” com o nariz a água da concha das mãos, assoando depois, com os indicadores apertando 
os orifícios dos ouvidos. Brincadeiras com a voz e a respiração foram inventadas para que aprendesse a sentir e 
operacionar os canais internos de nariz-garganta-ouvidos, que a partir de então se livraram de excesso de muco 
que ali se depositava, e as constantes infecções se acabaram. Isto sem tomar nenhuma droga farmacêutica: 
apenas desenvolvendo sua bioconsciência, cujos movimentos lhe desenvolveram o funcionamento saudável. 

Os que usam o conceito de “energia” para descrever a ação virtual do espírito na matéria viva, dizem que o 
exercício bioconsciente cura as moléstias por “energizar” as áreas onde elas se manifestam ou as funções que se 
degeneraram. E os que compreendem que operacionar as funções de forma correta sana as estruturas que as 
contêm, sabem que a auto percepção desperta a inteligência orgânica inerente a todos os organismos, curando-os 
de qualquer mal.  

───── 

Um capítulo importantíssimo da nosso trabalho é a dança terapêutica, riquíssima de possibilidades gestuais - emocionais, para o 
indivíduo e o grupo. 

Dançar, com plena atenção aos pedidos de movimentos que a música faz ao corpo, delicia-nos como a mais íntima e dinâmica 
contemplação sensorial, que nos leva a movimentos altamente necessários ao nosso bom funcionamento. 

Dançando, damos passagem ao “mim” mais verdadeiro, que vem numa enxurrada de energia, pleno da força de nascer. É quando 
intuimos que o paraíso é nosso estofo, derramando-se pelos gestos espontâneos que se sucedem sem nenhum planejamento, em total 
liberdade. 

O “mim” que chega com esta dança esvazia a mente de toda tribulação, compondo tantas nuances de prazer que nos faz louvar a 
vida, esposando sua face mais bela: a pura criação. 

Impossível, quando fazendo bioconsciência, não ceder à magia do ritmo, que reorganiza as emoções, o funcionamento e a estrutura de 
nosso ser, com a velha sabedoria primitiva, que nos redime das prisões que nos decretamos no dia a dia. 

Por isto tudo, dancemos! De preferência todos os dias. Em casa, no quintal, no banheiro, em qualquer lugar. Sozinhos ou 
acompanhados, brincando ou fazendo artes, mas sempre livres das convenções, cuja impostura acaba com a possibilidade criadora, que 
nos renova.  
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6. “O Equipamento e o Combustível da Evolução” 

Ana Amália Ottoni 
 

 

Certa vez conheci dois irmãos, cuja diferença de idade era mínima, ambos rondando pelos quarenta anos. A 
semelhança física entre eles era tanta quanto a dissemelhança mental-emocional, o que fazia dos dois um “prato 
cheio” para minha observação. Os mesmos traços e configuração corporal eram utilizados de maneira tão diversa 
que resultava numa espécie de caricatura ao contrário. Um era o dinamismo em pessoa, com uma riquíssima 
gama de expressões fisionômicas, que se alternavam de forma agradável e simpática. Todo seu ser apresentava-se 
maleável, com pleno domínio pélvico e uma movimentação variada e harmoniosa em todos os segmentos 
corporais. Quase que se podia visualizar a correnteza do sangue em suas veias, a entrada e saída do ar, tamanha a 
vivacidade de todo seu corpo, dos olhos brilhantes e interessados pelo que olhavam. O outro, apesar da mesma 
compleição, apresentava-se mirrado e taciturno. Suas comissuras labiais pareciam cavadas em pedra, imobilizadas 
numa expressão depreciativa e mordaz, que permanecia imutável, sempre sem vida ou movimento. 

Constituiam-se numa demonstração viva de como o espírito esculpe o corpo em que habita, determinando-o 
mais do que a herança genética. 

O estado de ser caracterizado pela consciência proprioceptiva apresenta-se pleno de vivacidade, brilho, presença 
de espírito. O estado oposto, dominado pela compulsão de pensar, deixa patente a contenção dos sentimentos, a 
rigidez da forma e do funcionamento, a desconfiança na própria ação e na alheia. 

O que nos leva para um ou para o outro é a primeira questão que se nos coloca, já que “sabemos” o que 
queremos ser, mas não sabemos como sê-lo. No entanto, é esta sabedoria prática, operacional, que nos importa 
a todos, como indivíduos e como espécie. 

Talvez o que mais importa seja sabermos que temos o equipamento necessário para conseguí-la. Conhecendo-
nos por dentro, não através do espelho da auto-reflexão, embaçado pelas imagens que não conseguimos 
organizar, mas do fundo sensível, onde se processam nossos movimentos, nossa criação de nós mesmos, 
podemos utilizá-la. 

Este conhecimento de dentro se revela como um outro paradigma de conhecimento, tão diverso da 
conceituação quanto a física moderna se diferencia da física “clássica”. Aliás, há uma semelhança intrínseca entre 
as descobertas da física moderna com o que descobrimos no estado bioconsciente, essencialmente experimental. 
Nos dois casos é claramente perceptível que a coisa observada se apresenta conforme a atitude ou 
posicionamento mental do observador: o princípio da incerteza brota desta certeza. O que nos leva a uma 
constante atitude investigadora, sem pensar que já chegamos a uma “definição definitiva”, pois isto interrompe o 
processo de descobrimento. 

───── 

Em se tratando do nosso processo de ser, a observação atenta, desvinculada de qualquer conceito pré-existente, 
descobre uma gama infinita de possibilidades. Cada “ponto” do processo revela-se como uma encruzilhada de 
estradas à nossa disposição. E não são estradas fixas, mas em andamento, em expansão contínua. Urge entrar 
numa delas para saber onde vai dar. É por isto que a bioconsciência nos lança em ações, movimentos de ser que 
nos sugam, nos puxam para experiências reveladoras − terrenos virgens, ainda não explorados. 
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O tempo todo é percorrido por canais de possibilidades, cuja única via de conhecimento é experimental. Lançar-
se às experiências é, pois, o procedimento conhecedor por excelência. Para trás ficam todos os “conhecimentos” 
aprendidos indiretamente, toda a bagagem de erudição se revelando um peso inútil e desvirtuador para se 
carregar. Tal como o percebeu o filósofo Heráclito, de Éfeso, há mais de 2.500 anos. “... pois uma só é a (coisa) 
sábia: possuir o conhecimento que tudo dirige através de tudo.” E: “O acúmulo de conhecimentos passados 
pelos outros é apenas uma arte do embuste, que obscurece a voz da natureza”. Os sábios chineses que intuíram o 
Tao − o processo cósmico se operacionando pela complementação dos contrários −, também se manifestaram 
em relação ao conhecimento de acordo com este mesmo paradigma, que respeita a progressiva autonomia da 
experiência. 

No entanto, a maioria das facções que compõem a chamada comunidade científica ainda se aferra a conceitos 
fixos, aprendidos dos outros, passados como se fossem verdadeiros, impedindo-se a percepção direta dos 
fenômenos sobre os quais querem ter autoridade. 

Neste caso estão as ciências diretamente ligadas à saúde, como a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a 
educação física e a psicologia. Por terem se desvinculado desta aprendizagem contínua que é própria da 
consciência proprioceptiva, estão cada vez mais afastadas do seu objetivo de manter a saúde, sanando e 
ensinando a sanar os desequilíbrios em que caímos. Por este mesmo motivo as ciências médicas têm perdido de 
vista a conjugação dinâmica que nos constitui, onde tudo está ligado, cada função dependendo das outras, e tudo 
sendo regido pela dinâmica postural − a atitude de vida mais adotada. 

A perda da visão holística ou de complementariedade ocasiona uma pressa tão grande de interferir em nosso 
funcionamento com diagnósticos definitivos, produtos farmacêuticos ou procedimentos cirúrgicos, que 
praticamente não se permite a elaboração das respostas vivas de nossa própria natureza às questões patológicas 
que lhe impomos. 

Não conscientizando nossa natureza, é lógico que nela não confiemos, pois só se confia no que se conhece. Ora, 
esta consciência é contato íntimo, atenção cuidadosa, paciente: observação interessada na sensação de cada 
vivência. Não é pensamento, conhecimento teórico, idéias recebidas dos outros, mas a ação mesma de nos saber, de 
acompanhar nosso processo de ser. Fazendo-a, entramos em contato direto com o poder de auto cura que nos é 
natural, e intuitivamente descobrimos os procedimentos mais adequados para curar nossas doenças. 

Desenvolver a habilidade de acompanhar atentamente a dinâmica de nossas sensações é, portanto, a mais 
premente das necessidades, que nos liberta do bombardeio de comunicações que sofremos de todos os lados 
com o intuito de nos vender as mais diversas doutrinas e até como “devemos” pensar, comer, beber, vestir, ter, 
ler, conhecer, investir, ser. São miríades de “necessidades” artificiais que acabamos por considerar naturais, tanto 
já se inseriram em nossas vidas. Ultimamente têm sido as vitaminas, hormônios, drogas bioquímicas, terapias 
“mágicas”, informações sem o menor lastro de bom senso, que nos chegam com uma insistência tão 
avassaladora, que não paramos para perceber a enganação em que se constituem. E a ânsia por tê-las só 
“beneficia” aos que no-las vendem, pois faz de todos nós pessoas ansiosas pelo que nos é externo, derramadas 
para fora. A própria rede de informações que nos cerca, fechada num paradigma que se apresenta como “o 
paradigma”, ou a única leitura válida da realidade, tolda nossa percepção, que fica direcionada apenas para os 
aspectos apontados, inconsciente de seu próprio poder e alcance. A forma extremamente comercial e unilateral 
de nos fornecer a imagem do mundo passa uma forte impressão de falta de sentido da vida. Ausência de sentido 
equivale a ausência do poder natural, posto que nos desenha como peças de um jogo alheio, desvinculados do 
centro sensível e organizador da consciência, único vínculo que nos permite tomar as rédeas de nossa vida. 

Fora deste centro, só vemos que “tudo está errado”, e criticamos e condenamos e nos “pré ocupamos”, mas 
nada fazemos. Pois para isto é necessário que nos viremos para dentro do corpo, iluminando a sensibilidade, o 
senso diretor das ações. 

É interessante observar a correlação das palavras “senso”, “sentido”, “sensação”, que tanto se aplicam à 
inteligência sensível quanto à intelectual, ao ligar das “antenas perceptivas”, como à direção feita. Ter sentido, ou 
ter senso, é o que faz da vida algo tão admirável. E qualquer afirmação de peso deve ser fundada nas sensações, 
dirigida pelos sentidos, que é o que nos leva ao senso comum ou consenso, quando percebemos o sentido 
dialético ou complementar que compomos com toda existência, o tino e o des-tino se harmonizando. E sabemos 
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sentir o que faz sentido, já que existe uma ligação, uma força compreensiva perpassando circularmente por todos 
os seres, unindo-nos a todos. 

───── 

O labirinto dos fatos, quando olhado do lado de fora —, do ponto de vista comumente oferecido, que é estático 
— parece o caos. Só quando o percorremos por dentro, nós mesmos descobrindo e compartilhando de suas 
ligações, surge a clareza de seu sentido evolutivo: a espiral da vida se cumprindo. 

Por isto consideramos necessária uma terapêutica educativa dinâmica, feita de experiências nas quais 
mergulhamos para lhes encontrar o sentido. Um treinamento da percepção sensorial, que intenta descobrir a 
harmonia subjacente na matéria viva onde nos vertemos.  

Na dinâmica bioconsciente grupal, esta comunicação corporal cria em seus integrantes a necessária cumplicidade 
que engendra a confiança mútua e o despir das máscaras sociais. Coragem serena de nos vermos e nos 
mostrarmos tais como somos intimamente. Nesta ação terapêutica, as resistências erguidas pelos medos são 
percebidas com mais clareza, posto que vivenciadas do lado de dentro, na corporeidade. 

Nas atividades terapêuticas e educativas cujo caráter é prevalentemente verbal, exacerba-se a atividade mental, 
com isto impedindo-se o mergulho esclarecedor nas sensações do que nos vai dentro. É surpreendente verificar a 
eficácia da movimentação bioconsciente no tratamento de sofrimentos mentais-emocionais, todos configurados 
pela corporeidade Que, independente de nossa fala, nos revela com transparência. Principal componente da vida 
e da consciência, o movimento só precisa da plena atenção às sensações que o constituem para deixar de ser 
compulsivo − inconsciente − e desaguar na compreensão libertadora. Este movimento, que nos revela para quem 
nos observa atentamente, naturalmente que nos revela para nós mesmos, quando nele atentamos. Nada nos 
ajuda tanto a nos concentrar quanto a sensação, dado que ela é o alimento natural da consciência. A própria 
experiência da dor − que parece tão difícil −, quando nela nos concentramos totalmente, transforma-se. Há um 
alívio imediato, produzido pela calma observação. Descobrir isto é fácil, basta experimentar. 

A seguinte experiência pode ser feita agora mesmo: deitado de costas no chão, pegue uma bolinha de tenis 
bastante usada (por ser menos dura) ou uma laranja pequena, e coloque-a sob a vértebra mais saliente que 
encontrar, logo abaixo da nuca. Sua cabeça cairá para trás, forçando um pouco a garganta e, no primeiro instante, 
sentirá a dor da pressão do objeto contra o osso. Faça toda atenção nesta sensação, que é bastante dolorida, e em 
cada fase da respiração (inspiração e expiração). A cada vez que expirar, deixe todo seu peso “afundar” sobre o 
objeto, percebendo como a dor se espalha e se dissolve, até restar apenas a sensação de contato com o ponto 
pressionado. Sempre atentando para a respiração, deixe que ela fique regular e confortável e depois de uns 4 ou 5 
minutos, retire a bolinha e observe o que ocorre em todo o seu corpo. Descubra o conforto adquirido por seu 
novo ritmo respiratório, o novo jeito de ceder ao próprio peso e se delicie com isto.  

 A bioconsciência estimula o desenvolvimento do sistema neuro-muscular, que passa a funcionar com mais 
tonicidade, flexibilidade e vigor, reagindo melhor à variedade das circunstâncias. 

Isto ajuda-nos a perceber nosso processo de ser com renovado interesse e contentamento, pois entrar nele é 
aprender sem parar, nada correspondendo ao que pensávamos antes: nada é previsível! Tudo é surpresa, 
desdobramentos em novas descobertas e exclamações, que vão se fazendo com o que se experiencia a cada 
instante. 

Isto é ótimo, divertido, rico. E vai acabando com a ânsia com o que não temos ou somos, pois passamos a nos 
ter mais, a ser mais. Aumenta gradualmente o estado de plenitude, largueza de horizontes, sentimento-de-mundo, 
no lugar de “visão-de-mundo”, que então se amplia por dentro. Por dentro do corpo, que é o corpo da 
consciência. 

───── 

Pode parecer muita pretensão entrarmos neste estado, cujo sereno contentamento é tudo de que precisamos para 
estar em crescimento humano. Mas esta é nossa tendência mais natural e, portanto, o que nos é mais fácil. 
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Partir da sensação − o princípio dado −, é aprender e compartilhar do banquete que já está servido. 
Banqueteados, fazemo-nos mais confiantes em nosso valor de origem: na Vida. 

───── 

Operacionar a consciência exige operacionar o corpo: são funções complementares, rédeas unidas pela mesma 
ação. O movimento ocorre no corpo, e nele entra a consciência. Nisto se misturam e se entrelaçam, amantes de 
primeira grandeza que são, desde sempre destinados um ao outro. 

 

É comum, neste estado de imersão na própria sensibilidade corporal, compreendermos que todos somos um só. 
Que amar-nos é amar a todos, sem exclusões. Que cada pessoa, de fora, nos remete para cada aspecto nosso, de 
dentro, e compreender a um faz compreender ao outro: todos nós somos faces ou aspectos da divindade e ela só 
se cumprirá inteiramente quando nos compreendermos e amarmos como o imenso ser que realmente somos. 

Caminho tão longo é melhor que comece a ser trilhado logo. Quanto mais percebemos as sensações de tudo que 
nos ocorre, mais recebemos a inteireza da vida em nossa compreensão.  

Tal como a “meditação do pequeno caminho” de Santa Tereza de Ávila, a bio-consciência também se constitui 
numa trilha da consciência pelos menores componentes da atividade cotidiana, as sutis sensações de cada ação 
feita. Delicadas vozes que nos exigem toda atenção, baixinhas e tantas que são. Recebida a atenção porém, elas 
crescem em clareza e significado, conferindo à nossa vida a intensidade da realização consciente. 

Entrar por este caminho é substituir o vulgar estado de julgamento, dúvida e emperrada rotina pela alegria de 
estar sempre descobrindo algo novo. 

Sustentáculo substancial da consciência de ser, a percepção sensorial nos leva seguramente para o estado de ser 
que mais nos convém, pois nela se configura a nossa essência (“esse” + “entia” = ser verbo e ser substância): 
ação e corpo de ser. 

Esta mentação do corpo, à medida que se exerce e se treina, leva-nos progressivamente à resolução de todos os 
nossos problemas, pois mostra claramente o que é real e o que é projeção mental, o caminho onde podemos 
pisar e o que é armadilha tecida pela pensação. 

A técnica é simples, quando nela nos aplicamos. Só se torna difícil pela recusa de nela nos investirmos, 
argumentando que é simples demais. Ou difícil demais. Na verdade, qualquer aprendizagem, como nadar, andar 
de bicicleta, aprender outra língua ou outro modo de ser, é simples, embora não o pareça antes de nela 
ingressarmos para valer.  

O resto é prosseguir, que este caminho não tem fim. E o equipamento necessário já está aqui, dentro de nós, em 
funcionamento. Com o combustível da auto-consciência nada nos segura. 
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7. O Estrito Momento Presente 

Ana Amália Ottoni 
 

 

A quantidade de espaço-tempo conscientizado é inversamente proporcional à qualidade perceptiva 
experimentada: quanto menor o foco da atenção, maior a profundidade que se alcança.∗ 

É importante, para a síntese de saúde, bem-estar e felicidade, que aprendamos a ficar aqui e agora: sem ficar 
pensando nos resultados para o que estamos fazendo. 

Assim, por exemplo, estar andando neste momento, sem qualquer pré-ocupação, se é para emagrecer, ter boa 
forma ou saúde, ou qualquer outro objetivo: estas coisas acontecerão também − e até mais − quando 
aprendermos a desfrutar este instante agora: a delícia de respirar, de sentir a força das solas dos pés se erguendo e 
batendo soltas no chão, ocasionando o trepidar dos tecidos, a sensação da pelves, do fundo do abdome, dos 
movimentos rítmicos que se complementam entre pernas e braços, entre quadris e ombros. 

Esta atenção para dentro nos liberta da feição de “interesseiros”, sempre visando resultados para o que fazemos: 
situados na instância oposta à graça. E é esta feição interesseira que nos torna mesquinhos, com a constante 
impressão de que estamos perdendo alguma coisa. E estamos mesmo: perdendo o usofruto real − o momento 
presente, a gratuidade da vida. 

Quando só ficamos nas intenções segundas, no “para depois”, para conseguir seja lá o que for, então não 
usufruimos o estrito momento presente. Não gozamos o único momento vivo, que é exatamente agora. 

Agora é a fenda entre todos os mundos, a transição do que é, por onde percebemos que tudo está ligado. 

A Queda, − ou ser caído − é quando ficamos fora desta agudeza do presente: sem a sua verticalidade. Enviezados 
em relação à realidade, que assim não pode ser percebida tal como é. 

Somos uma horizontalidade, no sentido em que temos uma imagem e nos estendemos para coisas e pessoas, 
lineares e sociais. 

E somos verticais no sentido em que nos fundamos sobre as sensações, base da qual partimos para toda 
transcendência, para a realização concreta do que nos descobrimos capazes, com a alegria de nos criar. 
Percebemo-nos, então, configurando uma cruz, uma convergência de sentidos. (Daí, talvez, a força do símbolo 
da cruz, significando o equilíbrio de nosso ser). 

No centro, equilibramos nosso ser horizontal com o vertical, nossa sociabilidade com nossa individuação, nosso 
valor com nosso afeto. 

O centro é no agora, e centrar-se é incidir toda atenção neste agora. Então somos . Erguemo-nos na intensidade 
da consciência e assumimos todo o alcance de nossas ações: ficamos inteiros. 

                                                      
∗ O que Reich identificava como propriedade do “orgônio”, com o qual imaginou uma “caixa” terapêutica, não é mais do que o 

exercício da trepidação, que ocorre sempre que andamos com os pés bem soltos, as solas batendo inteiras no chão. A 
trepidação tem se revelado como a técnica mais rápida de desfazer tensões, e todos os exercícios “trepidantes” são super 
agradáveis. 
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Quando caídos − como tem sido mais frequente −, não usufruimos do paraíso de ser. Neste caso, não residindo 
em nossa inteireza, nela não acreditamos. Às vezes, chegamos ao ponto de nem considerá-la possível, o que nos 
causa um intenso sofrimento: é a morte, embora provisória, de uma face nossa, a mais íntima. Vem uma 
agudíssima saudade, a dor do amor perdido ou de existir pela metade − a angústia existencial. 

Muitas vezes − a maioria −, não aguentamos ficar neste sentimento, procurando nos distrair, escapar pela 
pensação e falação e seus efeitos embaçadores, turvando a clareza de ser. 

Mas quando ficamos plenamente atentos na intensidade sentida agora, o clarão acontece. A compreensão se faz. 
Encontramos a face morta e a ressurgimos: conhecemos-nos, tais como somos, sãos − santos. Inteiros. 

É como o beijo de amor que desperta a bela adormecida: as núpcias do sentimento com o entendimento − nossa 
plenitude. 

A única coisa necessária, que funciona como a passagem para este estado de ser, é a consciência do instante 
vivido. O pleno instante. Onde não importa o bem ou o mal, já que aí não conjugamos a comparação, que é um 
verbo que liga este instante com outro, já passado, aprendido ou imaginado. Sem comparar = ação-de-parar-as-
coisas, cristalizando-as num determinado aspecto, não há mal nem bem: há o fluir da existência, a viagem pelo 
existir. A infinita metamorfose da vida se fazendo, livre, no que quiser. 

Quando estamos inteiros, somos criadores. Criamo-nos, juntamente com aquilo que amamos. Acreditamos em 
nossos frutos, e nos empenhamos em realizá-los, instante a instante. No imenso agora que atravessa tudo, sem 
nenhuma barreira. O eterno vir-a-ser − o fluxo da eternidade. 

Às vezes, quando no exercício da pensação, onde nos arrastamos, achamos que existe princípio e fim, 
nascimento e morte, como coisas estanques − compartimentos separados. Dos momentos cume, porém, quando 
a atenção está toda acesa, vem-nos a certeza de que tudo é uma só correnteza, uma grande ligação fluída, 
erotizada, onde tudo e todos estamos ligados pelo centro, pela mesma fonte: a Vida. Desta certeza emerge a 
plena confiança na natureza do universo, que é a nossa. Acompanhamos, então, confiantes, a metamorfose dos 
aspectos racionais, lúdicos, enternecidos, estarrecidos, loucos, descobridores − o mistério de ser tudo. E mesmo 
sem pensar, sem poder explicar, sabemos disto por um conhecimento silencioso, em ato, que nos chega por 
dentro, atuando até à nossa revelia, que é tanta! 

Mas que delícia ficarmos atentos a esta inteligência inscrita no corpo, e ir inteligindo junto, descobrindo, palmo a 
palmo, o caminhar de nosso ser, o processo de nos fazer. A criação evoluindo. 

───── 

A primeira grande reviravolta que ocorre quanto casamos nossa consciência − atenção toda interessada − com 
esta inteligência mais vasta, inerente à nossa natureza universal, é verificar que tudo é verbo, ação, passagem. 
Aquela velha idéia de “ser” como sujeito ou objeto se transforma em “ser” como verbo: é a troca da 
imutabilidade pelo movimento, da estrutura pela função, da instituição pela prática. 

Assim, nossa visão-de-mundo vai caminhando, vai se fazendo a cada passo. De surpresa em surpresa, as coisas 
acontecem de graça: não “deveriam” nem “devem” corresponder a nenhuma idéia pré-fixada de antemão. Pois 
qualquer idéia fixa, “a priorí”, é uma vã tentativa de parar a vida. − “Este jeito aqui é o certo!” só serve para este 
momento, No seguinte já é outra a adequação a ser feita, há que se aprender outro jeito, que nos deixa mais bem 
equipados para viver. Este é o despreendimento mais necessário, posto que nos deixa livres, desimpedidos de 
qualquer carga inútil. 

A visão-de-mundo única, imutável, valoriza mais as idéias, o ideal a ser atingido, o perfeito, o pronto na mente. 
Esta outra visão-de-mundo feita a cada instante, é pura “per-fazeção”= per-feição, feição em percurso, 
aprendizagem contínua: todos são mestres, todos são discípulos, as lições estão nas entrelinhas de nossas 
relações. 
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É quando sentimos-intuímos que somos emissões da divindade da vida-morte-vida, que nos envia para sermos 
criadores, para criarmos uma nova face no mundo: a nossa. Sentimos que cada outro que nos chega também é 
um enviado divino, que nos anuncia sua face única: então podemos ser, como a Grande Mãe, a prontidão em 
acolher, a alegria de receber outro ser dentro de nós. Este sentimento de aconchego com o sentido divino que 
nos habita funciona como um impulso para nos percebermos compartilhando o mesmo ser, em nosso processo 
criador de nós mesmos.  

Vida é movimento − ação de se metamorfosear. 

A visão velha, aprendida, não acompanha a vida, posto ser parada: endureceu-se num só ângulo. Além dele, nada 
vê. As idéias que se transformam em baluartes a ser defendidos, são extremamente perigosas para o nosso “des-
envolvimento” como pessoas, posto limitar nossa ação e aprendizagem a áreas restritas. Ficamos presos em um 
ponto de vista: é quando nossos olhos perdem o caráter buliçoso da mais pura curiosidade, e se tornam 
embaçados, de tanto camuflar a própria percepção. (Já reparou como tiramos apressadamente o olhar 
interessado em observar alguém, logo que este alguém nos olha? E se tranquilamente déssemos continuidade ao 
interesse, como quando crianças fazíamos?) 

A visão que vai se fazendo passo a passo, olha a cada momento um novo mundo, já que se renova o tempo todo, 
com agilidade. Que a vida é ímpeto, força, dinamismo! Sem nos tornarmos ágeis e maleáveis, aí de nós: 
machucamo-nos. Em todos os sentidos. 

Com a visão velha, das idéias, criticamos o mundo por ele não estar como achamos que “deveria” estar. Com a 
visão inovadora, móvel, sabemos que somos mundo, e vamos dando um jeito nisto aqui, naquilo ali, e nos 
fazendo felizes com isto. Damo-nos ao trabalho e ao prazer de mudar o que está ao nosso alcance, o qual vai 
aumentado sempre, já que estamos caminhando. Desta forma, o fazer fica tão inteiro que já contém em si a 
recompensa, pois é por alegria que o fazemos, por estar cedendo ao ímpeto da vida. Por estarmos tão felizes com 
o já feito, não ficamos ansiando por nada. Percebemos, então, uma imensa gratidão se elevando de nosso íntimo 
e ampliando nossa visão-de-mundo. Que se expande através da generosidade, da vontade iluminada de trazer 
mais pessoas para experimentarem este estado, que é tão intenso que precisa se dar. Só na ação que a espalha é 
possível equilibrar a plenitude da gratidão, que é o próprio “estado de graça”, nosso estado natural, quando nos 
aglutinamos no estrito momento presente. 

Como a função abstrata é a capacidade de transcender, de ir além, deixá-la solta do que estamos fazendo equivale 
a dar-lhe corda para a fictícia liberdade do nada. Tão infinito como o ser, o nada é nossa perdição é: o que nos 
nega, fazendo-nos trocar a realidade pela sua interpretação, o que nos leva a mentir e falsear, estruturando o 
terreno da crença, sobre o qual se ergue todo comportamento anti-natural, que levanta os falsos testemuhos 
contra nossa natureza. 

 Trazer a atenção para o estrito momento presente, ao contrário, permite-nos perceber a intrínseca 
transcendência de tudo, a “poiesis” da vida no instante mesmo em que se dá. O treino desta pontaria pode e 
deve ser feito em cada ação que praticamos ao longo do dia, configurando o desenrolar da linha da inteligência, 
que vai se fazendo com cada evento sensível, ponto a ponto. Os pontos muito grandes ficam frouxos, duvidosos, 
ao passo que os pequeninos, feitos com as sensações de cada minuto, ficam firmes e fortes. Estes são ligados uns 
nos outros, compondo certezas. 

Fazer o caminho das certezas depende de atentar para o pedido de cada sensação, satisfazendo-a. Desta maneira, 
o caminho das certezas é também o caminho da satisfação. Certos e satisfeitos, concordamos então com o 
filósofo Sócrates, para o qual o Bem e a Verdade são uma mesma coisa. Pois o Sumo Bem e a Suma Verdade são 
construidos com os pequeninos pontinhos de cada instante, fortemente atados pela atenção que lhes damos. 

Desatamos estes pontinhos, esburacando o tecido das certezas e satisfações, todas as vezes que deixamos 
escapulir a atenção, para supor qualquer coisa. A suposição sobrevoa sobre a realidade, e não se trama com ela . 
Quer se fazer sobre ela, e por isto a perde, na pressa de dominá-la. 
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Voltar para ela é retomar a paciente costura dos pontinhos, logo ganhando a recompensa, feita de certezas e 
satisfações. Talvez esta é que seja a humildade essencial: saber ficar bem paciente e pequeno para entrar nos 
poros da vida, e, dentro dela, refestelar-se de Bem e Verdade. 

───── 

Há pouco andava de bicicleta por caminhos do campo e fiquei costurando as sensações: o olhar bem aberto para a totalidade de todas 
as direções, apreendendo a passagem de tudo para trás e para dentro. O vento e a fina chuva na pele, o calor lá de dentro se fazendo 
nítido, evaporando em minúsculas gotinhas brilhantes. Movimentos macios de pés e pernas, cruzando forças por dentro da barriga. E 
respirar? Grandes sorvos de ar frio passando pelos finos canais, abrindo passagem por todo o corpo. Solavancos dos buracos e 
montinhos do chão fazendo trepidar os tecidos acesos pelo movimento, soltos para tudo sentir. A magia de deslizar sobre rodas, de 
fazer curvas e volteios sentindo a paisagem junto, pássaros, cães e cavalos, nuvens com ouro derramando por trás, neblina fininha 
brilhando em flexas-íris. Eu dentro disto tudo, fazendo parte da festa. E me chegou uma cantiga, não conhecida ainda, mas que me 
encantou. E gostei de minha voz cantando, e ri de pura delícia, e pedalei mais forte, rápida no meio do vento, corpo inteiro presente: 
céu e terra. 

───── 

Ficar no momento presente é domar a abstração, obrigando-a a nos servir. Ela, que fora do nosso controle é 
nossa maior inimiga, domada é a melhor companheira. É preciso, nesta atuação, exercer a coragem de nos 
sobrepor aos costumes e convenções comportamentais, sempre que forem contra o nosso agrado e certeza 
interiores. E a serenidade de nos desligar de quaisquer opiniões, positivas ou negativas, sobre nossa pessoa. 

A única força dos hábitos da inconsciência é a de nos negar: convencionou-se construir uma grande malha de “ 
nãos” para nos impedir a aventura de nos conhecer e nos fazer felizes. E chamou-se a esta rede de “educação”, 
valores tradicionais, moral estabelecida. Esta é a obra da abstração indomada, soberana, com sua mania de 
mandamentos e regras. Mas quando disto nos conscientizamos, podemos nos coisas bem melhores, inaugurando 
atos nossos, pelos quais respondemos com larga satisfação e certeza.  

O que ganhamos com isto? 

Um sólido auto-respeito. Nossa consistência de cada momento, passo a passo. A maturação de nossa mais íntima 
sensibilidade, de certezas simples, mas certas. De prazeres simples, mas felizes.  

Compondo nossas horas, dias, anos: nossa eternidade de instantes. 

───── 

No corredor de um prédio de escritórios, duas funcionárias conversam. Faltam 20 minutos para as 18h. 

Uma recostada na porta de sua sala, a outra na porta em frente. Olham para o relógio, levantando as 
sombrancelhas, ambas. 

 

Uma diz: “5:40 ainda!” 

E a outra: “− Ô hora que não passa!” 

a 1ª : “− Tô cheia de dor na coluna.” 

E a 2ª : “− Olhe meus pés, como estão inchados.” 

1ª : − “– Olha isto, hem! Procure um médico.” 

2ª : “− É. (pausa). Você acredita que ainda é 5,45?” 
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1ª : “– O tempo tá doido! Será que tá chovendo?” 

 

Parada em frente aos elevadores, eu as olhava e escutava, aproveitando aquele tempo para fazer uns movimentos 
pequenos, arredondados, com as solas dos pés, joelhos e pelves. Cedendo o ombro esquerdo ao peso da bolsa 
dependurada, bem satisfeita comigo. Desliguei-me delas, atenta aos ruídos do elevador que se aproximava. 
“Adivinhei” qual dos dois ia chegar. Quase sempre acerto, quanto estou atenta. 

Uns querendo que o tempo passe logo, outros querendo que se demore mais. 

Bem dentro da vida, porém, não se quer nada, pois então o tempo está sempre “no ponto”, chova ou faça sol, e 
as horas são bem vindas, cada uma de seu jeito único. 

Aprender a ficar no único instante que se tem, fazendo o que mais nos importa, neste exato momento: esta a 
melhor administração possível do tempo nosso de cada dia. 

Ultimamente estão ocorrendo cursos de administração do tempo: os executivos não encontram tempo para o 
lazer, a transcendência, a família, os afetos. Tiram desta “falta de tempo” um tempo para o tal curso, e 
descobrem que podem se dar por satisfeitos, pois ninguém lá também tem tempo. E há um certo orgulho 
quando se consideram tão ocupados, tão “importantes”. Eles, que não se importam consigo mesmos, por 
dentro, precisam desta outra “importância”: a de fora. 

Sempre que trocamos a consciência deste exato momento vivido pela frouxa representação dos papéis sociais, 
não temos tempo mesmo, já que ele está compartimentado por fora, cheio dos buracos cavados pela 
inconsciência de ser. Então não nos pertence. Tomar posse dele é aprender e trançá-lo com as sensações plenamente 
conscientizadas, a matéria transcendida pela atenção que lhe damos, indicando claramente o “mapa da mina”, 
com o qual chegamos ao nosso tesouro! 

Não há nenhuma divisão entre lazer, transcendência, espiritualidade, afetos, trabalho. Quando estamos 
atentamente residindo no universo deste momento, convertemo-nos: trabalhamos, sentimos, transcendemos, 
gozamos a vida. E até fazemos umas molecagens para nos divertir, nem ou sem que ninguém note. O importante 
é que tudo seja notado por nós. E aí descobrimos que temos tempo, pois sabemos usá-lo. 

É só não ficar pensando no depois, no que ainda virá, nem no antes, que já passou. No agora tudo vai se 
resolvendo, e esta é uma fé necessária, que se confirma pela experiência. 

 “ Eu sou Aquele que é”: o é de ser é agora mesmo, e só agora. Nesta instância assumimos nossa divindade interior, 
que então se manifesta através da intensificação da trindade una consciência- existência- beatitude. (Sat-shit-ananda). 
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8. Equilibração 

Ana Amália Ottoni 
 

O ato de se equilibrar consiste na cuidadosa observação sensorial de tudo que se experimenta. É o exercício da 
plena atenção, durante o qual dirigimos nosso interesse para uma só coisa de cada vez, exatamente esta que 
estamos fazendo agora. Formamos então, um inteiro − uma coisa só − com a coisa contatada. Esta inteireza 
pode se fazer sem cessar, dependendo só da intensidade da atenção, a engenhosidade de não deixá-la escapulir. 
Esta é a habilidade essencial, a engenharia necessária à nossa estrutura, que nunca está pronta. 

Quando nos “pegamos” em alguma fixação, manifestando-se como incapacidade de fazer um movimento com o 
corpo, a emoção ou o entendimento, podemos ter certeza de que está na hora de apontarmos a atenção, de 
administrar com mais rigor a função abstrata, cuja vocação para a fuga precisa ser incessantemente vigiada para 
voltar ao continente corporal. Por isto precisamos que hajam perigos, espinhos, dificuldades, mortes, em nossa 
travessia pela vida: para educarmos a tendência de dispersar em tarefa de atentar, colocando a pontaria da 
abstração no alvo da vida. Em cheio, nas sensações sentidas agora. Este é o verbo que nos faz evoluir, 
tornando-nos donos do próprio destino. E cuja recusa ou lentidão em se cumprir, joga-nos por terra, vitimados 
pela ausência de nosso único suporte, que é a consciência de ser. 

Atentando para as tendências que nos fazem pender para um determinado extremo, podemos reparar que, ao 
executá-las, sofremos a influência de seu extremo oposto também. 

Parece que dentro de nós ocorre exatamente como um balanço, pendurado de uma alta trave ou tronco: quanto 
maior o impulso para a frente, mais para trás vamos, na volta. Em relação a uma determinada qualidade em nós, 
à qual conferimos muita importância (impulso), existe uma qualidade contrária, na qual “caimos”, que é o 
retorno do impulso. Sentimos esta qualidade “inferior’, que é a contraparte da outra, como um impecilho para 
exercer a qualidade que consideramos importante, escolhida por nosso intelecto. No entanto, é desta que está 
embaixo que é possível partir, é aí que está a alavanca que dá o impulso para a desejada, que está no “alto”. 

Faz-se mister conhecer minuciosamente este ponto que está “abaixo”, esta qualidade que queremos excluir, e que 
se mantém à nossa revelia. Como se manifesta? Geralmente com força, pois é uma compulsão, que vence a 
vontade do intelecto, e se cumpre sem a sua aprovação. 

Com raiva, desalentados, ou cheios de justificativas que sentimos não justificar nada, assim ficamos na hora 
deste ato: descontentes. Neste descontentamento, fazer então a atenção, a minuciosa percepção de cada sensação 
que nos povoa agora. 

Esta é a base da escalada, e é só nela que podemos atuar neste momento. O começo é, sempre, onde estamos, 
cuja exatidão deve ser percorrida com máxima clareza.  

Atuemos. Examinemos cada mínimo detalhe do descontentamento sentido com nossa fraqueza, para 
compreendê-lo. E notemos a satisfação sentida com esta nova disposição de ânimo, que vai abrindo a respiração, 
o aperto do peito e em torno dos olhos. Olhar nossa situação, com real disposição para investigá-la, sem 
nenhuma conotação de julgamento, faz com que percebamos a longa liberdade de ação que se estende à nossa 
frente. 

De imediato, longa liberdade de ação começa por ser alongamento muscular, dissolução dos nós tensos, 
amaciamento das articulações em movimentos arredondados, atentamente acompanhando os pedidos das 
sensações. Pois tudo que não está bem colocado pede uma mudança, um jeito novo de se colocar. Com a 
atenção para dentro do corpo, estas mudanças começam a ocorrer. E assim aprendemos, na prática, a 
transformar dor em prazer. Delicadamente, aprendamos a ouvir todas as vozes do corpo, o que estão pedindo. 
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De olhos fechados para mais sentir, façamos esta atenção: a mais intensa consciência para o mínimo espaço de 
vida − cada nesga de sensação recebe sua ração de luz consciente e se transforma em conhecimento. 

O auto conhecimento nascente, milimétrico. Sem o qual é impossível qualquer ação transformadora, cuja via de 
acesso é a dinâmica postural, a primeira de qualquer adequação que se queira fazer. Esta adequação primeira se 
desdobra em adequações de ânimo, o que garante um constante e crescente contentamento, e o sentimento de 
estar cumprindo a inteireza que nos é possível, desde a raiz sensorial. 

Conforme a analogia do balanço, a compulsão sentida como oposta à qualidade na qual queremos investir, torna-
se compreendida quando desdobrada nas sensações de que se constitui, sob a luz da consciência. 

(Com-preender = ficar junto com,  entrar dentro, agarrar-se com a coisa percebida,  torna-se nela.)  

Ora, tornar-se no que se supunha oposto a si é crescer, conquistar mais um espaço dentro de si mesmo, adquirir 
mais poder pessoal, Pois compreender é tornar-se na coisa compreendida. Então não existe mais oposição, mas 
um caminho aberto para seguir experimentando: o balanço torna-se bem menor, um ponto remetendo ao outro 
numa frequência mais rápida, que os aproxima cada vez mais do centro, onde se equilibram. 

São muitos os movimentos que treinam esta habilidade de se centrar, que nos liberta dos exageros que 
costumamos praticar. 

 
Pare, neste momento, a leitura. Deite-se de costas, com os joelhos flexionados apontando para o teto, as solas dos pés totalmente 
coladas ao chão. Pressione para baixo a vértebra que fica na mesma altura do umbigo, fazendo pequenos círculos muito lentamente 
em torno dela, como se os estivesse desenhando no solo. Perceba atentamente que está fazendo estes círculos simultâneamente com as 
solas dos pés, os joelhos, pelves, costas e a cabeça. Muito lentamente, amplie os círculos pélvicos, sempre em torno do mesmo ponto, e 
repare no que sente bem no meio da barriga (abdome inferior), entre a vértebra trabalhada e o umbigo. Sempre lentamente, diminua e 
amplie os círculos, mantendo a respiração tranquila e regular, os braços abertos repousados no chão, pesados e quentes. A sensação de 
força e calor no centro geométrico da pelves aumenta até incomodar um pouco, de leve. Pare, então, deixando os joelhos caírem para os 
lados, os pés se encontrando no centro, e solte todo o ar dos pulmões num longo e ruidoso suspiro. Observando todas as sensações desta 
nova posição, perceba o eixo do corpo e, principalmente, o centro pélvico. Coloque toda sua atenção no ritmo respiratório, sem 
modificá-lo em nada, respeitando a forma como ele responde ao movimento feito. Delicie-se agora com suas descobertas. 

  
A vida − o que é vivo − jamais pára. Daí que cada equilibração feita nos lança num outro patamar, onde há outro 
desequilíbrio a ser compreendido e operacionado. Há sempre a necessidade do trabalho de nos equilibrar, feito 
com a atenção aos minúsculos componentes de nossos movimentos. 

A sabedoria de nossa natureza é tanta que, no momento em que praticamos esta plena atenção, é liberada a 
serotonina − a substância do prazer −, para garantir nossa perseverança na tarefa mais necessária à evolução da 
consciência, quando conseguimos domar a abstração. Divulgada por alguns estudiosos como resultante de atos 
tão triviais como comer um bombom ou qualquer coisa bem gostosa, a serotonina, na verdade, é liberada sempre 
que a consciência sensorial se intensifica (função passiva do cérebro) resultando claramente em nos deliciarmos 
com o que estivermos fazendo, seja lá o que for, desde que com atenção.  

Sendo nossa natureza tecida por metamorfoses, temos necessidade desta sucessão de descobertas, que vão 
modelando nossa ação de ser. Adequar-nos à nossa natureza exige a disposição de conscientizar nossa ação de 
cada momento. Resta-nos, caso contrário, sofrer doenças e neuroses, e toda sua corte social, pela preguiça de nos 
conhecer e amar. 

───── 

Quando não equilibramos nossas oposições internas, não caminhamos, não saimos da mesmice da luta, que 
costuma se projetar em conflitos interpessoais, luta de classes, de raças, de idéias, de “ismos”. Todas as lutas 
provêem de desequilíbrios internos não compreendidos e, portanto, não resolvidos. 

A luta pela luta parece ser uma caminhada, por causa dos esforços nela despendidos, mas, na verdade, é uma 
conturbação, onde os dois lados permanecem constantemente unilaterais, sem troca de posições. Como dois pés 
que se fincassem, cada um no seu pedaço de chão, dizendo um ao outro:“ daqui não saio, daqui ninguém me 
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tira”. Então não andam. Neste caso não ocorre avanço, compreensão, aprendizagem. Só no encontro, quando as 
oposições se transformam pela troca uma com a outra, existe a possibilidade de ir adiante. Enquanto 
permanecem fixas na mesma posição, não permitem nenhum progresso. 

───── 

Compreensão, tal como aqui está sendo concebida, é todo o processo de abrir-se: para o fato, a pessoa, o 
contexto e, inclusive, para o fundo mistério, as entrelinhas da inteligência universal, que em tudo verte, e nos 
ilumina a todos. 

Este abrir-se pode ser dificultado por qualquer pré-conceito, qualquer fixação, ponto-de-vista com preguiça de se 
estender por outros pontos ou ângulos da visão mental. Há que se relacionar primeiro, então, com estes 
impecilhos. Comecemos a viver com eles de maneira mais íntima, sensorial, para melhor conhecê-los: assim 
começa a compreensão, aceitando o existente, tal como está sendo, neste momento.  

Talvez hajam outros pontos de partida, mas o que inferimos com clareza é que embarcamos na compreensão ao 
atentar para o que, em nós, está apertado, fechado. Esta compreensão primeira faz-se no corpo, com uma 
sensação que vai se fazendo consciente, esclarecida, sentida ao nível da emoção, do sentimento, até jorrar em 
ação. Aí o raciocínio e a sensibilidade se debruçam sobre o fato − a ação praticada −, com condições vivas de 
fazer conhecimento. 

Neste movimento, tanto o raciocínio como as funções perceptivas e motoras são coadjuvantes, todos sendo 
dirigidos pela consciência da vida. O ato compreensivo envolve todo o nosso ser, e nos des-envolve das amarras 
com que nos prendíamos a algum engano. Cuja prisão é, claramente, neuro-muscular. 

───── 

Você já reparou na refinada astúcia com que muitos animais predadores armam ciladas para suas presas? 

Como árvores que nascem sob pedras se esgueiram pelo caminho possível em direção ao sol? Às vezes ela atravessa um pequeno 
“túnel” na parede da rocha, outras ela se desenha em larga curva ao redor da lapa de pedra, para chegar a usufruir da luz. A sede 
de vida! 

Os movimentos desordenados que ocorrem numa convulsão nervosa parecem constituir-se numa espécie de busca do movimento 
libertador, o qual põe fim ao bloqueio que provocou a desordem. No instante em que este movimento ocorre “por acaso”, em meio a 
tantos outros, a pessoa experimenta uma melhora súbita, e se sente mais calma e lúcida que o habitual. Esta melhora se estende por 
todas as suas funções, como se a passagem pela convulsão e conseqüente movimento libertador fosse a entrada para um estado de ser 
mais completo. 

E a repentina intuição, que chega com tanta certeza que nem pensamos em lhe resistir? Mas se, mesmo assim, ainda resistimos, então 
o desastre é certo. 

Por que lhe falo nisto? 

Para que se lembre desta outra inteligência, que não é do intelecto, mas da própria organização da vida. A esta inteligência que 
impregna todos os seres, considero-a a atuação do próprio universo, pleno da divindade viva. Quando nela colocamos atenção, o 
mundo passa a ser mágico, surpreendente, milagroso. Pois ele o é, mesmo. 

Nesta instância percebemos como o “acaso” é sábio, como existe um sentido em tudo que acontece, clareado pela calma que é própria 
ao estado passivo da mente, quando apenas atentamos. Profundamente agradecidos, é quase a medo que percebemos o sentido de tudo, 
a tudo permeando: a preciosidade ocorrendo 

Até mesmo os períodos “escuros” − São João da Cruz os chamava “a noite escura da alma” −, podem ser atravessados com a 
mesma confiança que nos é alimentada por estes clarões de entendimento que ocorrem nos bons dias intuitivos, quando estamos abertos 
a toda luz. Pois lá também, se nos mantivermos atentos, receptivos, perceberemos que há luzes brilhando ao longe, e poderemos 
caminhar lado a lado com as sombras que nos acompanham, colados à sua pesada lentidão. Ao chegarmos na “manhã” de luz 
interior constataremos que elas são troféus, resgates pessoais que fomos buscar na antiga inconsciência de nós mesmos. 

É aí que se redobra a alegria, pela certeza de termos conseguido passar com calma pelos pedaços mais difíceis de nosso ser, que nos 
remetem ao sentimento e até ao desejo da morte, mas acabam por nos enriquecer a vida. 
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Sendo a pensação o terreno pedregoso da culpabilidade, seu exercício cava em nós buracos de inconsciência ou insensibilidade, que nos 
empurram para fora de nós mesmos Voltados para o exterior, onde nos imaginamos vistos, comparados e julgados, tornamo-nos 
estrangeiros ao nosso ser, “necessitados” de aprovação alheia. Deste lado de fora só ouvimos a voz das “autoridades”, doutrinas, leis, 
regras, a mídia, empapada de todas as qualidades demoníacas geradas pela ausência perceptiva! E deixamos de escutar a voz mais 
delicada que, de dentro, nos chama com o chamado do amor, e nos guia para o caminho da felicidade.  

 Desta forma, abdicamos da sabedoria de nosso ser, para subjugar-nos ao estabelecido pelos outros. E achamos que isto é cultura, 
conhecimento e sucesso, dos quais nos gabamos, até percebermos sua falácia. 

A atenção proprioceptiva, que se constitui numa meditação sensorial, salva-nos desta condição de “filhos pródigos”, estrangeiros em 
nosso país de origem. Nossa mãe natureza − o lar ancestral − festeja nossa volta com toda alegria, quando a ela fazemos retornar a 
consciência. 

A mente que sabe escutar e esposar o corpo, dele recebe, continuamente, plena satisfação. Pois nele está seu fundamento organizador, 
as “costelas” com as quais ela é criada. Servindo-o, ela se serve do que lhe é essencial: o conhecimento do paraíso. 

───── 

Na equilibração, tanto a tese como a antítese descem da posição catedrática ou doutrinária para se encontrarem 
no rés do chão, horizontais, cara a cara. Neste nível o que ocorre é mútua investigação, antes do que embate. A 
ação investigadora é calma, para perceber os possíveis encaixes, os passos da dança com os quais ambas se 
harmonizam, a experiência do bem-estar guiando cada etapa do encontro. 

As atitudes de defesa e ataque são sentidas como necessárias enquanto permanecemos no rígido plano 
comandado pelas idéias, mas quando vamos para a sensibilidade da ação corporal, cuja organicidade fecunda 
idéias novas, aquelas atitudes nos parecem infantis, sem razão de ser. A idéia que nos parece necessitar de defesa, 
ao entrar em contato com a sensibilidade, modifica-se, engendra outras, quer mais é ser experimentada, para 
saber, na prática, a melhor forma de resolver as questões de viver, que isto é que importa. 

Quando procedemos segundo o modelo orgânico, da vida, nossas idéias se enriquecem sem cessar com o 
metabolismo provocado pelas possíveis misturas com realidades que antes pareciam antagônicas. Pois com o 
modelo orgânico procuramos informações reais, conteúdos empíricos, com os quais podemos elaborar soluções. 
Pouco importam, nesta instância, as viagens do ego, que limitam as idéias ao papel de baluartes a serem 
defendidos, enquanto atacam os baluartes contrários. Isto fica para quem não quer resolver nada, querendo se 
dar a impressão de que está participando de algum movimento transformador, mas sem sair do mesmo lugar, 
como costuma ocorrer com os partidos políticos, a maioria das facções de luta social, as nações em guerra. E 
com as idéias “filosóficas”, condenadas a uma eterna imutabilidade, por não saírem do âmbito abstrato, onde 
nunca acontece nada. 

───── 

Equilibração é movimento contínuo, ágil, entusiasmado, já que é a nossa parte no jogo cósmico, o que nos cabe 
fazer com a totalidade na qual estamos inseridos. Sair do reduto da preguiça, onde o tom de lamento ressoa pelos 
infindáveis “ e se...?” e os “não é fácil”, e lançar-nos na grande correnteza dos acontecimentos, em cujo turbilhão 
aprendemos a nos equilibrar de muitas e divertidas formas: esta a proposta evolutiva. 

Que não é fácil! E durante a qual tudo pode acontecer!  

E porque ficar só atrás do fácil? Não somos capazes do difícil? Nem nascer é fácil! 

Uma coisa é absolutamente certa: não chegaremos a evoluir se não caminharmos com toda fé na benção dessa 
caminhada.  

───── 

Há algum tempo chegou à minha casa um senhor para trabalhar a terra e plantar horta, pomar e jardim. Era um período em que 
eu stava experimentando o arquétipo da feiticeira. Até achei um antigo caldeirão de ferro entre as árvores do bosque onde caminho, 
cheio de água de chuva e folhas secas. E quando o olhei bem de perto, meu rosto sobre a água que o enchia, vi meu reflexo envolto 
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pelas folhagens, com cintilações de sol gotejando em volta. Abaixei-me mais ainda, até a pontinha do nariz sentir o frio da água-
espelho e tudo escureceu, ficando apenas o brilho dos olhos a me espiar, lá no fundo. Aí deitei-me no chão ao seu lado, olhando sua 
silhueta delicada, toda manchada de ferrugem, e senti que ele era meu. Fechei os olhos e suspirei:”meu caldeirão de bruxa”! 

Mas voltemos ao senhor idoso, de belos cabelos brancos e olhinhos azuis brilhantes, que, por temor ao seu deus, deixou de tocar cinco 
instrumentos musicais, de cantar, dançar e ir a festas. Éramos, os dois, a configuração típica da feiticeira e do seu predador − o 
acatador dos dogmas. Pois não é que ele pôs fogo na minha terra até seus limites e decepou, pela base, meu pé de alecrim do campo? 
Logo o que ficava ao lado da janela do meu quarto, por trás do qual eu gostava de ver a lua cheia nascer, seu doce perfume chegando 
com o vento que brincava em seus galhos e folhas miúdas. Nunca mais ele cresceu. 

Quando lhe falei que me comunicasse suas intenções para que eu pudesse compartilhar do projeto de cuidado da terra e do plantio, e 
que não aceitaria mais que colocasse fogo nem que matasse minhas plantas, ele disse: 

“− Besteira, quem tem fé em Deus não precisa dessas coisas! Coisas de quem anda com o inimigo! (acho que pensava que o alecrim 
era planta de encantamentos. Sei lá: quando estamos dominados por um arquétipo, nada fica bem definido). E fogo é bom p’ra terra. 
Esse pessoal não sabe de nada, a gente que toda vida trabalhou com a terra sabe que fogo é bom p’ra ela, e depois ela “dá” que é 
uma beleza!” 

Independente do arquétipo ou símbolo vivenciado ou por causa deles, não importa, resolvi apostar no que me revelava sua ação 
postural, ágil e segura. E tive um imenso prazer em ir diluindo o conteúdo simbólico e o ideológico em brincadeiras de amizade, 
chamando-o para tomar chá comigo, numa tarde chuvosa, e colocando para tocar um belo canto gregoriano. Eu achava que ele devia 
saber do jogo oculto, logo atrás da face permitida, bem presente em nossos gestos e ações, só não dito. Que, pensando bem, não se diz 
essas coisas, subterrâneas à fala, mas plenas da consciência sentida.  

Um dia pus fogo em uns galhos secos que ele havia podado, mais umas caixas de papéis velhos, o que acabou se tornando uma alegre 
fogueira crepitante. Chamei-o, para que trouxesse uns inhames e batatas doce, para serem assados nas brasas. E nos pusemos, os 
dois, a catar gravetos e mais galhos secos para aumentar a fogueira. Até a noite, ficamos comendo e conversando e rindo, com uns 
bons pedaços de silêncio leve, bem humorado, olhando as chamas, e de repente me veio um sorriso estranho, misto de vitorioso 
contentamento e inocência, que me surpreendeu mais ainda quando vi que, nele também, um sorriso semelhante ficou se escondendo 
atrás de sua mão. E como havia pegado nos carvões, seus dedos desenharam, sem que percebesse, riscos pretos em torno de sua boca, 
na ponta do nariz e no queixo. Aí eu ri mesmo, de como ficou engraçada a junção de suas duas faces, mas, principalmente, pelo 
alívio que senti quando a segunda se sobrepôs à primeira, que por um momento me fizera estremecer. 

Mais tarde, no alto da pedra dos ventos, olhando estrelas, lembrei-me do tênue episódio, cuja intensidade sensorial ainda me 
apressava o coração − que nada podia explicar, mas sentia que tinha passado por uma morte e um nascimento, comungados em 
secretos gestos com o meu amigo (ex-predador). 

Compreendi a longa equilibração que ocorrera entre nós, iniciada com uma forte oposição de idéias e visões-de-mundo conflitantes, 
para um bom convívio de sentimentos, até o ponto de termos um “segredo” comum, que jamais contaremos, nem para nós mesmos. E 
o sólido respeito que sentimos um pelo outro? Sabemos que construímos isto, e como crescemos com nossa construção. 

Por isto, apesar das fábulas, deixo-me guiar pelo senso dos sentimentos: é ele que mais me ensina a viver. 

───── 

Enquanto sob o jugo das idéias endurecemo-nos, literalmente. Fechamo-nos em posições idealizadas, tão densas 
em seu sistema de defesa e ataque como um jogo que se joga consigo mesmo, mantido pela insidiosa pensação, 
que nos tampa a riqueza sensorial, o saber dos sentimentos. E então, fora da correnteza da vida, equilibrar o que? 
Pensamento contra pensamento? Mas eles são apenas palavras internas, que não aprenderam a se calar para 
deixar emergir o espírito, o equilibrador. Sem vida e, portanto, sem movimento, a população pensante sobrevive 
à custa de nos imobilizar, de não nos deixar perceber nossas vias de crescimento, nem os empurrões dados pelas 
sensações, para sairmos do ninho. 

Aninhados no estabelecido, continuamos na dura mesmice copiada dos outros, esquecidos que a mãe natureza só 
derrama seu leite na mente silenciosa, toda aberta ao desconhecido. 
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9 . Paixão e Virtude 

Ana Amália Ottoni 
 

A substituição da ação pelo pensamento, ou da prática pela teoria, caracteriza o estado de pensação e todo seu 
país − a cultura ex-natura. 

Por turvar e obscurecer a pessoa em sua capacidade auto-perceptiva e resolutiva, a pensação desdobra-se em 
falação, cheia de “porquês” e causas teóricas, às vezes situadas na infância ou até em “vidas passadas”, pois nada 
disto a interrompe. Pelo contrário, alimenta-a. E com ela bem nutrida, sofremos a vida, em vez de fruí-la em 
plenitude. 

Quantas vezes, ao resolvermos agir para sermos mais autores de nós mesmos, em vez de vítimas, escutamos de 
uma grande quantidade de pessoas − por sua vez engolfadas pela pensação − conselhos para pensarmos mais, no 
que os outros vão dizer, nas consequências, nos possíveis prejuízos, e que “não é por ai” que devemos ir. Com 
estes conselhos justificam-se por serem tão repetitivas, copiadoras de modelos de conduta e sem nenhuma 
confiança na aventura e na ventura de viver. Apontando problemas nas tentativas de libertação dos padrões 
vigentes, e acusando de “loucos” ou irresponsáveis os que querem se aventurar, na maioria das vezes conseguem 
nos demover de nossos intentos, inculcando-nos seus medos e manias de segurança. Aí sentem-se fortalecidos 
em seu modo estreito de ser, como se tivessem realizado alguma coisa. 

Como disse Virgínia Wolf em seu “Orlando”: não há maior paixão do que convencer os outros das próprias 
opiniões. Como “paixão” é força sofrida (passiva) e não feita, seu caráter é do de nos submeter a ela, à qual 
conferimos poder e autoridade sobre nossa forma de ser. 

Ao contrário de paixão (força sofrida de fora para dentro) a virtude é força ativa, feita para metabolizar a paixão. 
Ou seja, seu complemento. Sem paixões não fazemos virtudes, posto que estas são as respostas que damos 
àquelas. 

Sofremos paixões as mais variadas, cuja intensidade depende da maior ou menor abertura com que vivemos 
nossas experiências. As sensações provocadas pela sua entrada em nós são conturbadas, inquietadoras, posto que 
pulsam: são desejos de preenchimento. Como a fome, são “vazios que estendem garras”, para nos estimular à 
busca do que vai lhes preencher. Quando o objeto da paixão é uma idéia (opinião, crença, interpretação, etc..), 
esta sensação de vazio permanece, pois idéia é um “ser sem ser”, periférico a nós, e não algo que nos entra corpo 
adentro. Por isto a paixão de convencer é insaciável: por não possuir substância que satisfaça a ânsia interna. Que 
continua faminta, sempre. Aliás, quanto mais pensamos em argumentos ou “provas” para convencer, mais 
cavamos este vazio interior, que se impõe com mais desconforto. 

Para responder ou metabolizar a paixão de convencer, percebo a paciência de escutar nossa própria fala, tanto 
quanto a do interlocutor, notando o trânsito das sensações pelo corpo enquanto escutamos e falamos. E a 
respiração, as expressões fisionômicas e gestuais que vão se sucedendo, em nós e no outro. Desta calma 
observação costuma emergir uma “sensação de contato”, tão boa de sentir e tão fértil para o mútuo conhecer, 
que a intenção de convencimento vai para segundo plano. Pois muito mais satisfatória, em termos emocionais e 
intelectuais, é a disposição de examinar. 
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“Dispor-se” já é por-se em aberto, tanto para ver como para ser visto; dispor-se a examinar é duplamente 
eficiente para se desarmar e desarmar aos outros, que intentam nos convencer ou invadir de qualquer forma. 

O mal-estar experimentado durante a tentativa de convencimento, aumenta quanto mais ela se estende. E quanto 
mais resistência encontra, mais se inflama e quer continuar. Neste caso, a superexcitação do sistema nervoso 
simpático precisa realmente dar lugar aos processos regenerativos do parassimpático, que são estimulados pela 
auto-observação sensorial. A paciência do estado passivo da mente − o registro de sensações − subtrai-nos do 
estresses, causado pelo comportamento compulsivo, cuja cena escapa da direção interior. 

Esta “paixão intelectual” só ocorre quando estamos perdidos da identidade psicorgânica, e por isto nos 
identificamos com idéias, com elas substituindo a pobreza da sensibilidade. Há pouco tempo atendi um grupo de 
funcionários de uma grande empresa que estava em processo de desestatização. Todas aquelas pessoas 
defendiam verbosamente (e inutilmente, pois o processo já fora decidido pelo governo) o discurso da oposição 
ao tal processo: todos falavam as mesmas coisas, repetidamente, em tom argumentativo e gestos ídem, chegando 
a tensionar visivelmente o pescoço, a voz e, principalmente, a respiração. 

Como eu não tinha nada com o tal processo, não havia nenhum motivo para tanta falação. Provavelmente 
queriam passar-me a imagem que tinham escolhido representar, posto que se sentiam identificados com ela. 
Tão identificados que a representavam continuamente, sem nenhum objetivo: era uma compulsão. 

Percebo que as grandes campanhas, de políticas públicas ou setoriais, dirigem-se a esta capacidade humana de 
assumir uma “identidade ideológica”, com a qual se formam rebanhos mais facilmente arrebanháveis. E a grande 
maioria que a assume se esquece de sua qualidade circunstancial e temporária, passando a representá-la o tempo 
todo. E nisto se estressam gravemente, com a ilusão de serem heróis ou heroínas das causas pelas quais lutam, 
sem perceberem que estão sendo vítimas de uma inconsciência coletiva, convencionada por alguns como útil (a 
quem?). E subtraem-se da investigação pessoal sobre a forma mais satisfatória e inteligente de resolverem suas 
relações, que é a tarefa mais pertinente a todos nós. Para quem está inflamado pela paixão ideológica − a paixão 
de convencer −, os que mantêm suas identidades pessoais são “traidores”, “covardes”, “acomodados” ou 
qualquer outra denominação depreciativa. Como se, por eles terem se entregado à tal causa, os demais também 
devessem entregar-se. 

Todos sabemos as atitudes extremistas e fanáticas que costumam ser exercidas pelos que estão tomados pela 
paixão ideológica, seja ela qual for. No fundo, todas elas são substitutas das verdadeiras paixões, que nos exigem 
respostas pessoais às forças psicorgânicas por elas acionadas. Estas, que se constituem no trânsito da vida por 
nós, são provenientes da inteligência corporal e correspondidas por ações nas quais nos investimos por inteiro. 
Enquanto apaixonados, operacionamos nossa pessoa inteira, utilizando-nos de uma força afetiva que fica 
totalmente esquecida ou inconsciente, quando estamos fora deste estado. 

As verdadeiras paixões nos aglutinam em torno de nosso centro, e obrigam-nos a trabalhar nosso ser, posto que 
fazem parte do jogo equilibrador da vida. O envolvimento e conseqüente “des-envolvimento” que com elas 
fazemos compõem a trama de nossa evolução. 

A paixão ideológica, pelo contrário, retira-nos de nossa integridade psicorgânica, de nosso centro diretor, 
levando-nos a funcionar como integrantes de um rebanho cujo centro diretor está fora de nós. Com elas 
ficamos menos inteligentes, menos amorosos e menos criativos. Acima de tudo, menos satisfeitos com nós 
mesmos e com a vida, o que alimenta a constante luta por melhores salários, maiores lucros, maior 
reconhecimento de direitos. Inutilmente: esta insatisfação permanece sempre, já que sua causa está na ignorância 
de nossa natureza, renegada pelo comportamento neurótico, fora do próprio centro. 
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Quando compreenderemos que a abstração é uma lâmina de dois gumes? Pelo lado de dentro, quando 
encarnada na inteligência corporal, ela se aglutina em compreensão dos sentimentos, e nos leva à ação 
espontânea. Mas quando desencarnada, solta de sua função vital, que tem sido seu estado mais freqüente, quando 
não nos damos ao direito e ao prazer de administrá-la, ela apenas nos corta. E retalha, crucifica, enforca, que 
toda destruição é obra da abstração não engajada pela sensibilidade corporal, quando ficamos virados só para o 
lado de fora. Desta forma não estabelecemos nosso reinado sobre nós mesmos. Pois a “rainha” ou “esposa” que 
ganhamos ao nascer tem que ser pega a laço. A “megera domada” é a capacidade abstrata circunscrita pelos 
processos vitais do corpo, pronta para nos servir. Fora destes domínios ela nos arma uns contra os outros, 
inventando que uns são melhores e outros piores, uns certos e outros errados, e toda sorte de argumentos que 
compõem os jogos do poder, que desatam as “paixões ideológicas”. Todas elas são arbitrárias, dominadoras, sem 
alma. 

 

É só passar um rápido olhar pela nossa história e pelo nosso tempo, para perceber a destruição operada pelas 
paixões ideológicas: as guerras e guerrilhas, armas e armadilhas, decretos de todo dia. A vida tem sido sacrificada 
à fome ideológica, sempre ávida de “valores supremos”, “direitos sagrados” e toda sorte de palavras mortas, 
esvaziadas de espírito, com as quais nos soterramos. Apegar-se à letra − ao símbolo − sempre foi um impecilho 
para se chegar ao espírito. Paixão de convencer, de ter razão: puxar as rédeas dos outros, em vez das próprias. 
Todos para fora do si mesmo! 

É a paixão do fora, contra todas as paixões do dentro. Tanatos contra Eros − a divisão contra a unificação. 

As pulsões dos sentimentos, quando atentamente percebidas, são muito mais fáceis de serem administradas, 
posto que todo o organismo está preparado para isto. O que nos dificulta este metabolismo natural é a 
quantidade exorbitante de regras aprendidas com o moralismo, fundado no medo do que somos, no qual 
proliferam crimes e castigos auto impostos. Estruturamos doenças individuais e sociais a partir desta atitude, que 
consiste em nos arrancar os olhos, como Édipo, para não vermos nossas ações nos fazendo. 
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10. O Paradigma Holístico da Bioconsciência 

Ana Amália Ottoni 
 

Embora tenha passado por estruturas conceituais sobre o funcionamento integrativo ou complementar, feitas no 
oriente e no ocidente, nas tradições místicas, na antropologia cultural, na filosofia, psicologia e medicina, foi no 
fazer consciência sensorial que este funcionamento se tornou realmente conhecido. 

Ter passado pelos arcabouços conceituais, com certeza me ajudou a formular meu trabalho terapêutico e a 
escrever este livro. Porém, há inúmeras pessoas que, não tendo feito nenhum conhecimento teórico sobre este 
funcionamento e sua extensão cósmica, funcionam maravilhosamente bem.. Fazem “apenas” consciência 
sensorial, que é o verdadeiro conhecimento − “o que dirige tudo através de tudo”, como já dizia Heráclito de 
Éfeso, há mais de 25 séculos. Estas pessoas, com as quais experimento uma grata admiração pela sabedoria que 
praticam, não se estressam quase nunca e, portanto, não adoecem. Como são bem integradas interiormente (seu 
saber está em harmonia com o sentir e o fazer), também se integram bem com as pessoas e as situações, 
construindo vidas harmoniosas, ricas em amor e alegria. São simples, ou seja, estão interessadas em fazer 
felicidade, que é o que importa. Não estão nem um pouco preocupadas com o que os outros pensam delas, 
posto que também não ficam pensando sobre os outros. Sua grande especialidade é colocar toda atenção no 
que estão fazendo agora, o que torna o seu fazer muito interessante, posto seu interesse estar todo nele. 
Satisfeitas e concentradas no que estão fazendo, aumentam a qualidade do que produzem, seja lá o que for. Em 
decorrência, sentem verdadeiro prazer também em ver os outros satisfeitos, naturalmente promovendo boas 
relações, amando e sendo amadas com facilidade. 

A qualidade do que sentimos é o que determina a qualidade do que sentem por nós, com toda certeza. Mais 
do que isto: define a qualidade de nossa vida. E do que imprimimos no mundo, a marca que nele deixamos. É 
essencial, portanto, que cuidemos de nosso bem-estar: nosso bem-sentir. Que não nos deixemos ao sabor do mar 
de opiniões que nos cerca por todos os lados, que faz submergir o que sentimos no sumidouro da inconsciência. 
Bem pelo contrário: que fiquemos acima de qualquer onda de julgamentos, reclamações e demais mesquinharias 
que infestam nossa atmosfera pensante, para todos nós podermos respirar ar mais puro. E nesta pureza de 
influências externas, conscientizemo-nos do que estamos sentindo, deixando que se escoe naturalmente para a 
ação. 

Não há maior bondade para fazer ao nosso ser do que senti-lo, permitindo-lhe expressar tudo o que sente. E 
como esta bondade é tão boa de fazer, por isto mesmo é fácil: para nós que a fazemos e para quem conosco 
convive. Perceber o que estamos sentindo é perceber nossa verdade mais profunda, que não foi dita por 
ninguém, nem nunca o será. Só nós a sabemos e podemos lhe dar passagem. E esta é nossa razão de ser: deixar 
vazar nossa verdade. Com a maior alegria, pois quanto mais ela se escoa, mais a fonte jorra, e desta forma 
sentimo-nos e fazemo-nos riquíssimos de felicidade. Tudo que ocorre, então, é acréscimo. 

“... E a taça transborda” .  

───── 

 “Reino dos céus”, a meu sentir, é o mundo real, original e perfeito, que existe no eterno agora e não só depois 
da morte. 

 Entramos em contato com ele sempre que nos desligamos do mundo conceitual ou temporal, e mergulhamos 
nos sentidos, inocentes, em paz. Neste passo trazemos toda perfeição do céu para a terra, a suma felicidade de 
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existir, e tudo o mais que desejamos nos vem por acréscimo, sem nenhum esforço, como o disse o Cristo.Isto é 
experimental.  

Parece que quem está acostumado a ouvir, ler e assentir que o “mal é fácil, e o bem é difícil”, não consegue 
acreditar que fazer-se feliz é a única entrada para todos os bens. Pois aprendemos tudo de trás para diante: que 
primeiro devemos fazer o certo. De que jeito podemos saber o certo se ainda não fizemos o trajeto para ele? É 
impossível fazer o certo antes de acertá-lo. E é bem fácil e lógico começar pelo feliz, pois basta fazer o que as 
sensações estão pedindo. E à medida que formos nos agradando sensorialmente, vamos descobrindo que esta 
organização essencialmente sensorial nos leva para o certo, pois a inteligência das sensações é a mesma que 
impregna todo o universo, cuidando de todos os seres. Com ela nos deleitamos e aprendemos o certo 
diretamente da experiência, conscientizando-a. 

Fonte mais limpa não há! 

O certo vem do amor sentido, da experiência de gozar as próprias ações, abençoando-as enquanto as faz. “ E viu 
que era bom o que tinha feito, e abençoou-o”. 

Então é claro que o começo − a gênese da perfeição − é o paraíso: a inteira inocência, onde todo o gozo é 
permitido. A nenhuma vergonha, nenhum julgamento, nenhuma sombra de autoridade externa. 

Saber-nos divinamente dotados para perceber-nos, e usar esta percepção como principal guia, leva-nos a 
conhecer a verdade, pura e simples. E conhecê-la por dentro, intimamente, com amor e alegria. O que resulta 
disto é muito mais do que obediência: é complementação. É um adequar-se, o verbo que se constitui no caminho 
evolutivo, a consciência se fazendo a eterna criança − o eterno processo de se criar. 

Deste jeito, enquanto nos permitimos a simples felicidade de nos conhecer por dentro, fazemos a verdadeira 
felicidade: ela fica existindo! De fato e de direito, vertendo por todo os poros. 

E o que “era para acontecer” depois da morte acontece agora mesmo, a todo momento. Nesta eternidade real, 
feita de gestos, voz, olhar, passos, corpos se tocando, sentindo-se, amando este sentir. Abençoando-o 
inteiramente: a santa sensualidade. Santa = inteira. Inteiramente explorada e assumida, nossa terra própria − o 
corpo. Ao qual foi dada a vida que pulsa, salta, sente, respira e vai embora. Esperta, buliçosa vida, sapientíssima 
do que nunca saberemos tanto! Seguindo-a, sem parar, conseguimos nadar neste saber, correnteza a nosso favor, 
como nascer. 

Isto é fazer consciência das sensações − o conhecimento substancial. De peso, leveza, gosto, suor, música e 
dança. Da vida de toda hora e lugar. Este é um conhecimento de confiança, pois é direto, sem intermediários. E 
não precisa de explicações, já que é absoluto. Apenas de assentimento. 

Mas este assentimento é tudo! É a entrega total à própria ação, a plena confiança em nossa natureza, a 
coragem de nos abençoar a cada ato feito. Qualquer ato. 

Esta a coragem do deus: a de apreciar-se e reverenciar-se enquanto agente de si mesmo. E nisto “morrer de 
amor” pela vida, com a qual vai criando o mundo que quer, o que ama. 

Paraíso __ pai, paz, começo de tudo. Inteligência criadora da infinita beleza fazendo o pacto com a sensação: a 
sensibilidade criada reconhecendo a divindade que a cria. Amor mútuo e demais unificando o fundamento 
criador e a criatura. (”Eu e o Pai somos Um”).  

O certo é acertado pelo amor, pela irresistível atração ao prazer de sentir. 

───── 

 “ Amai a Deus sobre todas as coisas”: quando residindo bem dentro das sensações e com elas nos equilibrando, 
sentimos a felicidade de existir, livres de qualquer impedimento. É impossível não amar esta imensidão de 
divindade na qual existimos. Sem nenhuma necessidade de mandamentos, muito menos dos cobradores do 
mandamento! 

A “necessidade” de mandar e cobrar é desenvolvida pela atitude insensível, que só reside no intelecto, e não sabe 
nada da vida, coitada! Não sabendo, imagina as maiores dificuldades para compreender os seus mistérios. E 
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crendo nesta imaginação, cria as dificuldades, organizando-as através de palavras, cunhadas como leis, que viram 
costumes e hábitos. E são tão anti-naturais, estes costumes e hábitos, que precisam ser legalizados, policiados, 
cobrados e impostos. E explicados, naturalmente. Com as dez mil explicações, cada uma querendo prevalecer 
sobre as outras. Pois tudo que não é natural, que não vem diretamente da fonte sensorial, tem o caráter divisor e 
competitivo. Ao contrário do natural, que é sempre complementar. Tão fácil de distinguir! 

Seguindo a natureza, o amor acontece. A divindade se revela em sensações, cuja intensidade nos conduz para a 
direção mais amada. Esta é o que nos faz viver, alimentando-nos de felicidade. Como não amar este processo 
vital? 

Fora do império da atitude abstrata, que censura e critica em vez de abençoar, que inventa em vez de descobrir, e 
que impõe em vez de aprender, podemos entrar corpo adentro e conjugar os verbos que nele surgirem, com eles 
nos deliciando. Admitindo, sem cortes, a relação com a divindade de ser: com nossa verdade mais íntima. 

Deus está sempre se fazendo a eterna prontidão de criar mais uma oportunidade de vida, esta aqui agora, o poro 
do tempo em que residimos, esfregado pela pele do mundo.  

Há que se arregalar a atenção para tantos poros, colocando todos na consciência. Nenhum pode ficar de fora, 
senão morre: não ser percebido é o mesmo que não receber o sopro do espírito, que dá a vida. Mas perceber e 
ser percebido é entrar no grande mistério, onde somos presenteados pela plenitude de sentir, que culmina na 
louvação da vida, nossa senhora. 

───── 

Nós, comumente, sonhamos. Fazemos um espaço para o sonho, um intervalo. Porque ainda não nos fizemos 
inteiros. Na inteireza, o intervalo é suprimido: sonhar e realizar se tornam no mesmo ato, que se arrisca a errar, 
mas confia tanto em acertar que o universo se aglutina em nossas mãos, convocado pela nossa fé. A fé no 
próprio ato, na força de realização, na cumplicidade absoluta com a vida, com a qual estamos casados em 
comunhão de bens. 

A alegria que acompanha esta certeza é tanta que chega na hora mesma da decisão, quando convocamos todas as 
forças universais e, juntos, começamos a escultura conjunta do que nos propomos. Mãos na massa então, que é 
para já a metamorfose desejada. 

Pro-por, não supor. Soprar a vida na matéria, sabendo-nos plenos de espirito. Por-nos em movimento e saber, 
intimamente, que os pães e os peixes darão para todo mundo. Calmamente, deixar-nos penetrar por este saber. 
Que vem de todas as partes: do infinito universo. Através das sensações, nosso veículo mágico, que veicula 
tudo para nossa consciência, e dela para todas as outras, pelas vias sensoriais-motoras − caminhos que fazem a 
rede de comunicação entre todos os seres. Rede segura, além de mágica. 

Muito antes das palavras, as sensações, saídas diretamente da gestão da vida, sempre foram confiáveis. 

Quando na pensação, olhando para o suposto, o oferecido de fora e para fora, não só não aglutinamos nenhuma 
outra adesão à nossa demanda, como aínda não aderimos, nós mesmos, à sua realização. Para fora, espalhamo-
nos. Ficamos sem o estofo íntimo da consciência, a fonte das certezas e confiança. Trocamo-nos para o terreno 
das suposições. Aliás, pensação é suposição, que está sempre se superpondo ou censurando, jamais afundando no 
real, expresso pela corporeidade. Então não existe matéria para receber o sopro do espírito, nem muito menos 
espírito nenhum querendo com ela se acasalar. O que existe na pensação é só a face do ator. E atrás da máscara? 
Mais máscaras, grossas de tanto tempo sem serem afiadas pela atenção interior, que até se esqueceram de como é 
propor-se, e por-se em ato, p’ra valer. 

───── 

Uma pessoa falava-me há pouco: que tem um projeto, sobre o qual ela não sabe bem ainda que forma terá. Mas está 
preocupadíssima em não corresponder ao que algumas pessoas possam esperar, que talvez discordem de sua “proposta”, desde já 
achando que deve pensar sobre as possíveis reações de um determinado grupo e, por segurança, do grupo oposto também. No meio de 
tanta suposição, ela supõe que quer uma coisa que nem tem certeza do que é, e sua grande preocupação é em como será vista. 
Esta é a característica, a cara da pensação: toda voltada para fora, para o olhar do outro. Então é claro que “o outro é o 
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inferno,” já que o si-mesmo se coloca na berlinda. E facilmente se assenta na cadeira dos réus, cujo lado avesso ou complementar é a 
cadeira de juiz, configurando-se no inferno para os outros também. 

───── 

Agora me diga: como agüentar viver nesta situação? Só porque a maioria vive? Achando que o que é bom para você com certeza será 
ruim para alguém? ou vice-versa? 

Viver na pensação é absolutamente estressante. Neurotizante. Por que “normal tem que ser neurótico”? 

O mundo da suposição funciona como um campo minado, de passos inseguros. Os mais empedernidos habitantes deste território são 
os que se investem nas aparências escolhidas pelo intelecto, que se fazem completamente insensíveis para as sutilezas proprioceptivas, 
enquanto pensam o tempo todo no que os outros “devem” estar pensando.Por não irem ao fundo de si mesmos, nunca sabem seus 
próprios sentimentos, todos submetidos ao crivo do julgamento. 

───── 

Que acontece, então? 

De sentimentos, mesmo, eles não sabem nada, pois não habitam o corpo, o que sente. Eles só têm suposições de 
sentimentos. 

 E se estas suposições forem muitas, eles acreditam firmemente que são sentimentais, emotivos, e até se 
ressentem com isto. Mas é tudo sem alma, tudo representado, principalmente para eles mesmos, que sofrem da 
ausência de contato com a mente orgânica. Bem no fundo, desconfiam da própria encenação, e por isto a 
repetem sempre: a infinita reflexão. Que se reflete a si mesma, não como Narciso, pela paixão da própria beleza, 
mas pela paixão de convencer, rebatida pela paixão de não se dar por vencida, que são as paixões do intelecto. 
Não fazendo contato com a sensibilidade corporal, substituiem-na por uma sensibilidade pensada, que não produz 
transformações, já que não é viva. Apenas o contínuo defrontar-se com conflitos transitando pela sua mente, que 
vicia a ponto de os levarem a procurar sempre motivos para mais conflitos. Esta é a conjugação pensante que 
impera na cultura ex-natura, cuja imobilidade se mantém pelo cultivo de “atitudes de exposição”, onde não 
ocorre nenhuma consciência.  

Devido a esta falha funcional básica, acabamos por praticar a fé negativa na natureza humana e na vida. E todo o 
poder da fé é utilizado ao contrário: para desconfiar da força do amor e esperar o pior, conseguindo exatamente 
o que mais se espera, é claro. Pois a fé não falha: para onde é apontada, o alvo é atingido. 

───── 

 Com isto perdemos o encantamento e felicidade de amar, que nos chegam espontaneamente, se não os 
tampamos com a espessura da pensação. 

Do alto de nossos ininterruptos pensamentos, quando entramos no “papel de críticos” mantemo-nos 
inacessíveis ao amor, mesmo sendo ele o que mais desejamos. Pois o “habitat argumentativo”, onde residimos 
nestas ocasiões, é por demais raso e superficial, não chegando a tocar as profundezas sensíveis, de onde o amor 
emerge. 

As pessoas que nele se demoram muito consideram-se mais inteligentes e mais “certas” do que as outras, embora 
se limitem à tentativa de corresponder a estereótipos culturais, com os quais constroem uma inútil erudição, e o 
sofrimento de não conhecerem a própria sensibilidade. 

A característica corporal do estado de pensação, que é marcante nos seus viciados, é o esforço supérfluo. 
“Carregam” o próprio corpo, não se entregando à confortável sensualidade de existir. A maioria “carrega” o 
queixo, obrigando os músculos opositores, da nuca, acompanhados pelos dos ombros, a contínuo esforço 
supérfluo. Muitos “carregam” os ombros, para traz ou para frente, quase sempre para cima. E os braços então, 
não relaxam, mas se armam, separados do tronco. Todos, neste estado, carregam as pontas dos pés, não 
distribuindo o próprio peso por toda a área das solas nem as deixam bater no chão inteiramente, ao andar.  
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Conforme a incidência contínua do peso num ponto ou em outro, sofrerão problemas nos joelhos, pernas ou 
pés, que se refletirão na coluna, com toda certeza, pois todo desequilíbrio é despejado sobre ela − eixo virtual de 
todos os movimentos. 

Mas talvez o que mais “carreguem” sejam os olhos: o esforço de disfarçar. Que só disfarça para quem o faz, pois 
todos estamos vendo o disfarce, a menos que estejamos também no mesmo esforço, o que nos prejudica muito a 
visão. Literalmente. 

O esforço corporal corresponde diretamente ao excesso de pensamentos, que é sua causa. Quanto mais a mente 
está limpa destes “hóspedes” mentais, melhor pode escolher os que prefere, com os quais se sente melhor. Só 
então, estando ela bem vazia, podemos separar o joio do trigo e, ato contínuo, ir jogando um fora e outro dentro. 

Mas quando há “hóspedes” demais, nunca chegamos a conhecer nenhum deles muito bem, que a turba é 
turbulenta, por natureza. Ocorre, então uma turbação, que se expressa na fisionomia e nos movimentos, mas, 
acima de tudo, em nossa capacidade de compreender. 

Quando muitos de nós estivermos mais treinados em conscientizar sensações, deslocando esta enxurrada de 
hóspedes indesejáveis que abrigamos em nossas mentes, toda a comunidade humana poderá lucrar com a 
extraordinária valorização da pessoa. Pois a maioria dos pensamentos que compõem a turba mental são 
demoniozinhos invejosos, orgulhosos, mentirosos, irados, avarentos, maliciosos, gulosos e preguiçosos. Sua 
especialidade é colocar-nos em oposição interna, compondo o jogo do poder, para permanecer o maior tempo 
possível no abrigo que lhes damos. Quando são varridos deste abrigo pela consciência sensorial, forte, brilhante e 
ativa, que nos leva a investigar e realizar movimentos, não só a nossa pessoa sai ganhando, mas todas as pessoas, 
as quais passamos a conhecer de verdade, pois delas nos aproximamos diretamente. Não com astúcia, nem 
julgamentos e comparações — os hábitos arraigados da pensação —, mas apenas interessadamente, prontos para 
conhecer. Nesta nova situação, conhecemo-nos tais com somos e as probabilidades de compreensão e afeto são 
muito maiores. Todos os relacionamentos feitos no estado natural, quando o pensar está acoplado ao sentir, são 
extremamente agradáveis, porque são verdadeiros. Pode até ser que sejam agressivos, mas não são ofensivos, 
pois são sinceros, inteiros. Não agredimos para ofender, no estado de inteireza, mas para nos proteger de algum 
malefício. O outro percebe isto muito bem, e não fica ofendido. 

Provavelmente, qualquer um de nós já fez esta experiência, cuja agressão é sadia porque não tem segundas 
intenções, nem foi fermentada pelo tempo: é espontânea e objetiva. Tenho-a observado, em variadas ocasiões, 
com sujeitos diferentes, e percebi que sua característica principal é a de resolver e não causar problemas. 

Pois tudo que é verdadeiro, espontâneo, trás a sabedoria própria da natureza, não feita por nós, mas que nos 
constitui. Quando somos naturais, inteiros, esta constituição prevalece. E todos saímos ganhando, já que esta 
constituição é holística, gregária, coletiva. 

Por outro lado, quando queremos dizer ou fazer uma afirmação que nos é cara e não o fazemos, contendo-nos 
por medo ou motivados por conveniências externas, aceitas como regras ditadas socialmente, tanto nós ficamos 
ofendidos por termos sido falsos com nós mesmos, como o outro, que se ressente com nossa falsidade, que, no 
fundo, é falta de confiança em sua capacidade de nos entender. Ele pode até não perceber objetivamente, mas, 
subjetivamente, ele sente. E saber por dentro é tão absoluto, que ele reage ofendidamente. Daí que não adianta 
nada fugir de nossa verdade que sairemos perdendo duas vezes, pois somos ligados por dentro, independente de 
o sabermos ou não. Sabendo-o, fica tudo mais claro, mais fácil de ser dirigido. 

───── 

Não perceber a natureza de nossa natureza obriga-nos a grandes esforços. E o que conseguimos é o mal-estar 
próprio de nossa civilização centrada na valorização do pensamento. Percebendo-a, sem esforço nenhum, já 
entramos no gozo e pleno desfrute do paraíso. 

Como percepção não depende de conhecimento conceitual, mas de atenção interessada, qualquer um de nós já 
está equipado para usá-la. E em geral, não a usamos exatamente por estarmos procurando do lado de fora, nos 
meandros do conhecimento conceitual, que o que mais faz é inflar o pensar. 
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Este é o impasse. Quando o eu pensante fica maior do que o eu sensível, ele tampa nossa percepção de dentro 
do corpo. Sua inflação provoca o desequilibrio da economia de nosso ser. Desta maneira, competimos com nós 
mesmos e com os outros, pois este “eu” (o ego) é, essencialmente, competitivo. Em seu exercício, não saimos do 
estado de impasse, não passando adiante o que nos importa. 

Passar à ação é o ato de fé. Da boa fé em nós mesmos, naquilo que queremos. E para saber o que realmente 
queremos − o que realmente é de fé − precisamos dar o mergulho da atenção nas sensações, com elas fazendo 
consciência. O sentir vem do corpo e o assentir vem da mente, no mesmo instante, com agilidade.  

Nesta complementação tornamo-nos, simbolicamente, no casal arquetípico, resgatando nossa força original: o 
novo Adão e a nova Eva, que preferem ficar no paraíso, entranhados um no outro. Já sabedores da astúcia 
serpenteante da abstração, que se compraz no próprio engano pelo orgulho de ser “superior” ao corpo, podemos 
nos precaver e obrigá-la a perceber a vida, cuja sabedoria tem estado a perder. 

Deliciados com nossa união, rejeitaremos naturalmente o fruto proibido, que já nos separou internamente como 
nações inimigas, espalhando-se por toda a terra, contra a vida. 

───── 

Todas as escrituras sagradas são como sinais de trânsito, apontando para certas possibilidades de transitar pela 
vida. E nós, teimosamente, repetimos as velhas vias, desde há tanto demonstradas como destrutivas. E achamos 
que estamos “seguindo” os sinais, estando parados diante deles. Sendo sinais, eles apontam direções e caminhos 
simbólicos. Ora, ficar rodeando e repetindo os sinais não leva ninguém a nenhuma direção. Só as experiências 
inspiradas em sua poesia podem transformar nossa percepção e sentimento. 

Quando em pleno trânsito da consciência pelas ações praticadas, encontramos direções, experimentamos nossa 
natureza, ficamos sabendo que somos de confiança, e pomos fé no que fazemos. 

Aí olhamos para as escrituras e percebemos que elas estão falando a mesma coisa que a gente descobriu por 
conta própria.  

É uma sensação ótima esta de nos encontrarmos com o que nos vem de tão longe, mas cujos símbolos nos 
entram tão bem como luvas pelos dedos. Juntamente com as outras percepções, confirmam que tudo é um. E 
que todos os caminhos nos levam para o amor desta unidade, se os caminhamos passo a passo, investigando 
cada sensação. 

Tudo É Um, 
passo a passo. 

Estar construindo a grande obra é estar pegando o instante, colocando-o, acertando-o. E todos os instantes de 
todos os dias, concretamente distribuídos, alma adentro e mundo afora. E bem felizes sabermos que somos seus 
operários, louvando a beleza de nossa vida. 

───── 

Meu coração é de terra, 
de vento e de mar... 

É um grande fogo 
a bater seus tambores 

por qualquer amor. 
Tem do possante deus, 

a imponderável magia, 
que a tudo estremece 

por baixo da pele. 
Em segredo, olha pelos olhos, 

corre pelo sangue, 
bate nas solas dos pés 

e nas ondas do gozo de amar. 
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11. O Chamado do Paraíso 

Ana Amália Ottoni 
 

 

Quando o pensar distancia-se do sentir, forma-se um vácuo em torno de cada uma dessas conjugações. Ocorre-
nos uma sensação semelhante a uma saudade que esquecemos de que, ou uma lembrança fugaz de alguma coisa 
muito importante, que no entanto não conseguimos clarear. Esta “sensação de falta” fica rondando por dentro 
de nós enquanto não reaprendemos a nos ligar intimamente, conjugando, num só acorde, o pensar, o sentir e o 
fazer.  

O poder da vida, para se manifestar, só precisa que este acorde seja tocado: então escutamos o antigo chamado, e 
o atendemos com louca alegria. Pois este é o chamado do paraíso, que nos confere o pleno direito de ser feliz. 

O chamado esquecido, cuja inconsciência dói. 

Lembra-nos que somos seres paradisíacos, e para ser felizes existimos: para chamar a felicidade à existência. 
Temos este poder, como também o oposto a este, pois somos o que conjugamos. Ser um verbo resulta numa 
versatilidade infinita de formas de ser. 

A forma primeira, que realiza toda nossa potencialidade, é a que é oferecida por nossa natureza. Oferecida, 
clamada por dentro, sedutora para todos os sentidos, nada é mais agradável do que nos entregarmos a ela. E a 
força conferida por esta entrega? A que nos dá a mais plena autoridade sobre nós mesmos, livres de qualquer 
mandamento. E em todas as instâncias ela chama por nossa atenção. 

Cada ínfima sensação atentamente percebida é um chamado para a felicidade. O que sentimos ao perceber toda a 
extensão do infinito espaço, a face inocente de todos os bebês − animais e humanos −, o sutil perfume da flora, 
tudo na natureza do universo convida-nos ao encantamento, ao espanto, à ternura, ao deliciar-nos em existir. 
Qualquer pessoa que se saiba a fundo, sensualmente, conhece o paraíso da liberdade de ser, sem nenhum 
impedimento. De mais nada precisa o poder da vida, para manifestar-se, do que estarmos a postos: espírito 
corporificado e corpo espiritualizado. O ato puro, como intuiu Aristóteles. A conversão de nossa totalidade em 
pura unidade de ser. 

Quando fazemos a complementação interna, colando a boca da consciência no leite das sensações, recebemos 
junto o poder da vida: de curar, transformar e vencer as mesquinharias. E descobrimos que a estadia na 
felicidade enobrece e enriquece mais do que qualquer outra coisa. 

───── 

Espalharam por aí, desde os tempos antigos, a noção de que colocar antes de tudo a realização da própria 
felicidade é ilusão ou egoísmo. E quase todos acreditaram que santidade era macomunhada com sofrimento, 
sacrifício. Ou pilhéria, para outros. Felicidade, que é sinônimo de santidade e beatitude consiste exatamente num 
estado de ser sem impedimentos, quando não represamos nem apresamos o rio de nossa vida, deixando-o correr 
por todos os acidentes da grande aprendizagem. . 

Desde muito pequenos, aprendemos que “devemos” ser bons, honestos, e de preferência, quietos. Acima de 
tudo, obedientes. Pois há muito tempo esqueceram-se que trazemos a sabedoria divina inscrita em nossa 
natureza como todos os seres viventes. E mais ainda do que os outros, pois nos sabemos espírito. 
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Perderam o contato íntimo consigo mesmos, para entrar de sola na pensação. E não confiam que possamos nos 
administrar a partir do equipamento já dado pela natureza, achando que suas suposições valem mais do que as 
posições experimentais, para as quais vamos como águas vertentes: escorregando de tão bom! 

Este “tão bom” de cada instante de sensualidade conscientizada tece a rede da felicidade, a que nunca está 
pronta. Mas cuja sensação se cumpre até o fim, uma a uma, a de cada instante. Isto quando moramos nos 
instantes, bem montados na vida, coração aberto para tudo sentir, o que surgir. E porque está aberto, passa, e vai 
embora. Vem sempre outros, todos novos: um imenso mar de sentir, de incontáveis sensações, nenhuma igual a 
outra. Que adoram entrar na consciência, para nela fluir, virando conhecimento e ação criadora. 

Deixar isto tudo para obedecer? 

Abandonar o conhecimento factual pelo conceitual? Desistir do pássaro na mão, pela voação? 

───── 

É imensa a corrente das convenções, e todo dia engrossa. Deve ser porque todos os meios de comunicação de 
massa estão a seu serviço, e eles mesmos espalham que todos devemos ser bem informados. Para que? Para 
conversar sobre? Aumentar a face do monstro, a suposição coletiva e a “pré-ocupação”, isto sim. Acrescidas 
pelas grosseiras ofertas de todos os mercados! Como agüentar tudo aquilo? 

O que, na verdade, é transmitido sem parar, é um modelo de pensamento baseado no dualismo e na oposição, 
que deságua na autoridade externa à pessoa e na mais absurda superficialidade, onde mostrar vale mais do que 
sentir. E onde a natureza é sempre culpada das maiores calamidades, o perigo do qual devemos correr. (Repare 
como as estórias infantis estão repletas do medo à natureza. Depois não entendem porque ela é tão agredida ou 
ignorada! Chapeuzinho Vermelho cai em desgraça por ter passado pelo caminho do bosque e se demorado em 
apreciar sua beleza. Branca de Neve e o príncipe apaixonado por Rapunzel ficam perdidos e se ferem no bosque, 
enquanto João e Maria para lá são levados para se perderem. E as bruxas? Elas, que sempre praticaram a religião 
da natureza, desta reverência recebendo seus poderes, são sempre descritas como perversas e terríveis em todas 
as estórias de fadas, por sua vez pervertidas pelos moralismo “eclesiástico”, estruturado como um imperialismo 
de dogmas. (Ver o excelente “Mulheres que correm com os lobos”, de Clarissa Pinkola Estés, Rocco editora). 

O único conhecimento de fato é o conhecimento do fato. Com pleno direito de ser “curtido” e trabalhado, pois 
quanto mais enfronhados com ele, mais o sabemos. E podemos escolhê-lo, ou não. O senso de felicidade é 
instintivo. Aliás, é o instinto. O instinto do paraíso contra a vergonha, o medo, a revolta, o ódio. Contra toda a 
cultura ex-natura, cuja astúcia destrói nossa simplicidade, gerando a “vãnidade”, o sofisma, que falseia e manca e 
cai. E nos derruba, quando o conjugamos. De uma forma ou de outra. 

Ser inteiros − simples −, é quando não dependemos de ocorrências externas para nos sentirmos bem, pois este 
bem já faz parte da inteireza. Apenas o espalhamos. 

───── 

A miséria humana nunca foi de casa e comida. Ela sempre foi de humanidade: do exercício de nossa inteireza. A 
educação adulterada que quase todos recebemos desde bem novos obriga-nos a sermos diferentes de nós 
mesmos e cabermos nos moldes que os pais querem. E depois dos pais, todos os outros, o extenso batalhão de 
“educadores” que nos rodeia de todos os lados. E acabamos por ficar esticados entre o que somos e o que 
“devemos ser” pelo mandato cultural. Tensos atores, usurpando a posição original de deliciados amantes da vida. 

───── 

Eu acredito em sublimação, quando a matéria passa do sólido para o gasoso. Quando a chama do sexo espalha-
se, pela atenção, a toda a amplitude do universo sensorial, e ergue-se em calma transcendência. E vai se 
espraiando em inspiração de qualquer beleza, que continua sendo fogo sagrado, vindo da vida e dela prenhe. 
Pronto para mais movimentos, lambendo sempre alguma matéria, fazendo artes. Mas aquela “sublimação” que já 
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começa no estado gasoso, conceitual, aquela é só imposição da idéia. Sem a líquida vida, que faz os milagres da 
transfiguração. 

A cultura ex-natura é toda contrária à vida, impondo-se de fora para dentro da pessoa, de cima para baixo e do 
fim para o começo. Sua pretensão é dominar a vida que brota de dentro, do fundo e da descoberta, antes que das 
repostas dadas. Enquanto seguimos sua superficialidade e nela acreditamos não conseguiremos a felicidade, a 
doçura vinda do dentro que ela teima em ignorar. 

 Vendo-se impotente para encontrar a felicidade, ela aumenta as tentativas, as seduções, e a única coisa que 
consegue é mais tensão, mais dureza, menos agilidade para viver. Tanto tenta para o lado do “pecado”, como 
para o lado da “virtude” Não adianta. A felicidade não é o resultado de nenhuma tentativa. Pelo contrário, ela é 
de graça. É o estado de graça, o estado natural, com o qual nascemos. É só sair dos meandros do medo e 
insegurança, cultivados socialmente, para fazermos intimidade com ela, novamente. E descobrir que ela sempre 
esteve em nosso interior − nosso paraíso de origem. Nós é que demos as costas para ela, procurando lá fora seus 
arremedos. 

───── 

Um dia desses fui comer num self-service, e peguei umas folhas de alface, muito bonitas. Confortavelmente coloquei os cotovelos sobre a 
mesa, o olhar embevecido pela beleza da folha, que segurava bem em frente à boca. Veio-me um sentimento de brejeirice, que me 
levava a brincar com o alface, que parecia entrar boca adentro por conta própria, com toda facilidade, como num acordo prévio. Fechei 
os olhos e fiquei apreciando aquela delicada sensação de encontro, que minha língua e alma saboreava. E sobreveio uma onda de 
felicidade, que me abriu em vasto sorriso, tão plena que nem acabei de almoçar, tamanha a satisfação que me ia dentro. Totalmente 
de graça. 

Se eu ficasse me lembrando de que o que eu estava fazendo era “falta de educação”, com os cotovelos sobre a mesa, e comendo com as 
mãos, eu não teria ganhado aquela delícia de ser que me elevou o dia inteiro. E me levou a mais amar, que é isto que ela pede, para 
ir permanecendo. 

───── 

Acabo de assistir à morte de um provável parente de vagalume, um pequeno inseto cheio de luzes, bem aqui em cima de minha mesa. 
Movimentos incessantes para produzir as fulgurações de sua luz. Formas mutantes em cada brilho, e uma tremedeira de brilhos, 
complementando sua extinção próxima com a intensificação máxima da tarefa de brilhar. 

Um encantado “ canto do cisne”, em que as luzes substituem a música. E ele morre em fulgurante beleza, cintilando p’ra todo lado, 
em movimentos que o fazem girar sobre a lisa madeira. Um pequeno turbilhão de vida, com os mil espelhinhos em grande dança. 

E aconteceu um pequeníssimo reflexo de sua luz numa lágrima que me escapou, rolando pelo nariz.Como única receptora do 
espetáculo sinto-me parte dele, já que está sendo gravado em minhas retinas, na alma que o espreita, e com certeza seu encantamento 
nunca me deixará. 

Somos uma relação, pela consciência feita. Agora estou achando que ele não morreu: deve estar dormindo, pois já é madrugada. 

───── 

Percebendo a natureza de nossa natureza e sabendo, pois, que ela é de fé, só nos resta o ato puro − entregar-nos 
a ela. 

Esta plena confiança desencadeia a força do amor por nossa divindade, que nos impulsiona a ser mais. E vamos 
nos entregando, cada vez mais confiantes e amorosos, sabendo que esta é nossa verdade, nosso caminho, nossa 
vida. A pura bênção derramando-se sobre o ato que estivermos fazendo, desde comer uma folha de alface até a 
vitória sobre uma fraqueza que nos pesa. Abençoar-nos é a essência crística − a unção do próprio ato. Com toda 
a complacência do Pai, a inteligência criadora, cuja vocação é gostar do que faz. E saber o que sente. 

Nossa natureza convida ao amor de nós mesmos. Atendê-la faz-nos, a cada instante, descobrir um jeito de nos 
agradar. E quando vamos utilizando os instantes com os pequenos agrados que nos contentam, reparamos que 
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gostamos muito de compartilhar, de incluir mais seres nestes agrados. Não só humanos, mas animais, plantas, 
objetos. E todos os seres, ao receber nosso sentimento amoroso, respondem de acordo: não adoecem nem se 
estragam. Pelo contrário, ficam viçosos, saudáveis, bonitos, eficientes. Nenhum poder é maior do que a eficiência 
da felicidade, cheia de graça, brotando da recepção que fazemos à nossa natureza. Tal como Maria, ficamos 
prenhes do espírito da vida, e cantamos nosso “Magnificat” lá no fundo da alma. Sentimos uma corrente de 
energia atravessando-nos a todos com quem fazemos um contato amoroso. Acho que é a correnteza da vida, 
forte e boa de sentir, passando, jorrando, e a gente sentindo. Sabendo, silenciosamente, os paraísos dos instantes, 
de risos, lágrimas, compartilhados. Que tudo compartilhado deixa esta corrente passar. E é sua passagem por nós 
que deixa este gosto bom de conviver, de nos misturar com os outros, com carinho e confiança. 

Com espanto, descobrimos que somos muitos sendo carregados pela mesma correnteza, em posições 
complementares. Que se casam, formando trabalhos conjuntos, mutirões de boa vontade para resolver 
problemas comuns, conseguindo conhecimentos práticos, o antigo prazer de nos juntar para a obra comum de 
nossa felicidade. Onde amar é o ponto básico, o prazer que desencadeia os outros. 

───── 

Sendo o chamado de nossa natureza, a felicidade é, como toda a natureza, gregária e holística. 

“Sempre que dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei entre eles”. Penso que “em meu nome” 
significa: “reconhecendo em si minha presença”, ou, “como se fossem eu mesmo”. Este “eu” é o do amor, 
amadurecido no calor da sensibilidade toda permitida, plena da grande inteligência, que adora a própria obra. E 
quando nos reunimos para compartilhar tarefas, em qualquer tipo de empreendimento de interesse coletivo, 
sentimo-nos abençoados pelo companheirismo, o sentimento de sermos um grupo, um só ser. 

O sentimento de identificação com os outros brota espontaneamente de nossa natureza, que é una. Seguir a 
natureza é encontrar a unidade. Que é forte e imensa, toda acolhedora. Poderosa como um lar. 

No entanto, o medo que engendra todos os medos doentios é o que temos desta nossa natureza. Não a 
conhecemos porque a tememos, pensando no que pode nos acontecer se perdermos o controle sobre ela. Assim, 
transformamo-la na desconhecida, que trazemos dentro de nós. E armamo-nos contra ela. Nosso inteiro 
corpomente se des-organiza em armadura: músculos, emoções, pensamentos e gestos. Toda a conjugação de 
nosso ser encurta-se, agarra-se, emperra, sob as suposições de que nossa natureza é temível. De que temos que 
domá-la, prendê-la. Ou estimulá-la para todos os exageros e violências, com os quais a fantasiamos. Pois tudo 
isto é suposto e colocado na frente de qualquer experiência, o que a degrada, antes mesmo de ocorrer. E assim 
vai se estabelecendo, de uma forma bem generalizada, a desconfiança em nossa natureza e a ordem para vencê-la, 
para sermos “superiores” a ela. __“se não, seremos como os animais!” 

Superiores à inteligência universal? Domadores da imensidão divina? 

A parte pode se considerar maior do que o todo ao qual pertence, mas desde o início destina-se ao fracasso, é 
claro. E achar que a capacidade pensante do neo córtex é superior à organização cósmica, que organiza todos os 
seres segundo o instinto da felicidade, a todos provendo de sensações para saberem fazer o que mais convém à 
totalidade? 

───── 

Nenhuma tarefa é mais importante do que aglutinar toda a capacidade abstrata em pura atenção sensorial. O que 
ela ilumina enquanto dispersa pode ser comparado à área iluminada por uma lâmpada comum. Mas quando 
concentrada pela atenção, é como um raio “laser”, vasculhando em profundidade a coisa examinada. É com este 
“raio laser” da atenção que convém examinar nossa natureza. Como? Deixando emergir nossos movimentos, 
ações, tais como vêm do fundo. Observando, calmamente, o quadro móvel, sensível, a mutação ocorrendo em 
nós. Acima de tudo, o ato mesmo da percepção, percebendo-se. 

A plena atenção na plena vida: as miríades de sensações esclarecendo-se, revelando sua natureza, os caminhos do 
país dos sentimentos, cuja terra é vulcânica, jorrando o surpreendente sempre novo de suas inúmeras fontes, 
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misturando-se com os rios que afluem das outras pessoas para as nossas, formando correntes de novos 
conhecimentos. 

E aquelas coisas aprendidas, tão diferentes? De que temos que tomar conta? 

Para conhecer nossa natureza, não temos que. Senão, não será natural, e ficamos sem saber o natural, cujo ser 
estamos investigando, do único jeito possível: experimentando, sentindo. Bem no meio desta experiência 
sensorial, escutamos o chamado, com sua inconfundível força para sermos livres e mergulharmos na 
complacência sem fim, dado pela nossa natureza: o chamado da pura felicidade. 

Pode? Pode. 

Este é, de todos, o ato mais proibido pela cultura ex-natura: a inocência, a plena aceitação de nossa divindade. 
Pois ela é de uma tão vasta alegria que, sentindo-a, tudo se ilumina. Conhecendo-a, nunca mais queremos saber 
do mundo do faz-de-conta, dos papéis sociais, da representação da vida. Queremos mais é jogar fora a face do 
ator, as segundas intenções secretas, as formalidades vazias e os mandatos culturais sobre como “devemos ser”. 
Destes compartimentos miseráveis, que todos já habitamos, resolvemos tomar a maior distância, plenamente 
confiantes no que descobrimos na terra interior. Da funda certeza de que não precisamos dos aparatos impostos 
pela usurpadora da consciência −, a pensação, instituída em norma social −, libertamo-nos de seu poder. 

Enquanto enfronhados em sua miudeza perdemo-nos do “mim”, pelo espírito concebido. Justamente o “eu” que 
traz em sua estirpe o mais antigo saber, cuja vocação para a felicidade nos confere a força para criá-la! Este 
“mim” é o que pede permissão para ser, de tão longe vindo. Ele é a criança, a que está em contínua criação. Sobre 
a qual uma estrela brilha, para anunciar que é nosso deus, nascendo sempre que lhe abrimos nosso coração. 

───── 

O paraíso é agora, como sempre foi. Dar o passo para fora da instância do desejo, onde estamos sempre 
perseguindo um resultado, é a condição para nele ingressar. Nele não há meios termos, meias medidas, estas 
coisas todas pela metade, com as quais nos acostumamos neste mundinho todo regrado pela negação de nosso 
ser maior. Tão cheio de insegurança, que nada é para valer, embora as palavras digam que sim. Mas também 
ninguém liga para elas: aceitam que sejam falsas, sem dentro. 

Entrar no paraíso é dar o passo para dentro de nós. Lá onde as palavras não vão, mas de cujo chão brotam as 
mais inspiradas, para dele ser a notícia e o convite. Lá nos entregamos à experiência da beleza, sem nada poder 
dizer, alargando o peito para abrigar o presente dado, para sempre as única testemunhas de um evento 
irrepetível. Cúmplices de sua grandeza. 

───── 

Quando jogamos uma pedrinha dentro da água de um lagoa formam-se ondas concêntricas, que vão se alargando 
por toda sua superfície. Esta é a imagem que me ocorre como o desenho daquela emoção silenciosa, que vai se 
estendendo por todo o nosso ser, circularmente, até se derramar pelas margens. Que chega a doer, tão suave é 
seu toque. E, no entanto, de perfurante intensidade. Por ser tão inteira e indivisível, por isto mesmo é indizível. 
Por mais que se tente, as palavras nunca se adeqüam muito bem a este nível mais fundo de se experimentar o 
próprio ser, todos nós sabemos disto. 

 Mais importante que as palavras, porém, é a liberdade que nos damos para gozar este excesso de vida sumarenta 
e doce, essas ondas de delícia ondulando pelo corpo, este silêncio em que acatamos nossa divindade, e a 
deixamos ser. Imensa, de dentro chegando, espraiando-se em nossas ações. 

───── 

 “Orar” significa: ficar de boca aberta. E é bem assim que ficamos neste estado − atônitos, sem entender, mas 
deixando acontecer o ilimitado. A boca aberta deixa vazar um agradecimento impossível de virar palavra. Mesmo 
porque toda noção do eu ou deus ficou para trás, na imensidão experimentada. A divindade é sentida em tudo: 
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na passagem e no que passa, no passageiro de boca aberta e no ar que é demais, não cabendo cá dentro. Depois 
parece que o mar passou em grande onda e nos levou em borbulhante espuma. Na areia lavada, virgem, nossa 
margens desapareceram. 

A boca é um sinal que demarca os mundos. Quando o mundo de dentro irrompe, ela se abre para o que chega, 
arregalada de admiração. E quando conto uma estória para as crianças, e bem de perto as observo, começo a 
sentir o gosto de revelação passando pela minha língua, tão antigo e sempre novo, e elas vão ficando de boca 
aberta, queixo caído, e aí eu sinto que estou entrando, junto com elas, através da estória, no grande espírito que 
nos contém a todos. A boca aberta é a passagem. Então ninguém se lembra que tem uma cara que está sendo 
vista, nem muito menos se está com cara de bobo! 

Quando somos crianças, e ficamos na passagem da maravilha de ser, a toda hora um adulto manda a gente fechar 
a boca, e diz que estamos com cara de bobo. Por que ficam tão incomodados? Será que se esqueceram dos 
abismos interiores ? Talvez não queiram se lembrar da própria inocência, de quando se permitiam transitar entre 
o infinito dentro e o infinito fora, íntimos da infinitude. Então inventam que a beleza está dentro de uma forma 
estabelecida, com a patente registrada. E esta forma não é de boca aberta, “cara de bobo”. 

Que pena! 

Inventaram também que orar é repetir palavras decoradas, aprendidas com os outros, ou então uma pedição. 
Como se o deus não fosse a sabedoria universal, que tudo sabe em ação. E ação de amor sem fim, sem nenhum 
pedido. Nós é que precisamos atender ao pedido desta sabedoria, desde sempre inscrita em nossa corporeidade, 
para a qual aprendemos a não ligar. Na exclamação de encantamento religamo-nos com o que tudo ultrapassa, 
re-descobrindo que tudo está em processo, e que a gente pega este trem é andando mesmo, que nada pára. 

A prontidão e a agilidade para nele saltar vem do exercício bioconsciente, que vive nos deixando de boca aberta. 
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12. A Relação 

Ana Amália Ottoni 
 

“Por ter me exposto, clara, 

iluminada me fiz 

depois de tanta escuridão.” 

 

Da mesma forma que nos relacionamos com o nosso jeito de ser, relacionamo-nos com os outros seres: a 
qualidade da relação externa é sempre a mesma da relação interna. 

Quando estamos percebendo nosso sentir com bastante frequência, dele fazendo clareza e aceitação, ele se 
derrama para os outros como água corrente. No entanto, quando na pensação, trocamos a água por pedras. 
Nada flui, precisando ser arrancado do fundo, com dor, ou empurrado, com esforço. 

Tornar a relação que fazemos com alguém toda exposta e nua é, decerto, de uma confiança ou coragem muito 
rara. Esta preciosa qualidade, que encara qualquer sentimento nosso ou do outro com facilidade, leveza, sem 
nenhuma censura de qualquer espécie, é de uma extrema maciez : permissão de sermos tudo que estivermos 
sendo. 

O censurar é um típico exercício da pensação, a atitude que tampa ou veste o que sentimos, fazemos e 
percebemos nos outros. Censurar, seja lá ao que for, provém de acharmos que nosso ponto de vista é o único 
certo, visão unilateral que pretende tudo abranger. A inteireza da consciência não julga; logo, não censura. 
Alarga-se para acolher todos os aspectos que se formam e vão se sucedendo como existentes. Pois quando nos 
investimos na ação de fazer consciência, descobrimos que isso significa não escolher nada. Trata-se de se 
espalhar pelo que existe e se apresenta à observação, a tudo revelando como a fotografia de um negativo, sem 
nada ocultar ou exagerar. Quando deixamos os sentimentos serem exatamente como são, isentando-nos de 
censurá-los, então acontece sua compreensão, que nos revela para nós mesmos. 

Uma relação nua − toda consciente e toda aceita − é extremamente relaxada, sem nenhuma censura ou 
julgamento, no mais íntimo de nossa auto percepção. Em nenhum ponto desta relação comparamo-nos com o 
outro, não lhe cobrando, nem internamente, uma determinada atitude. Claro que este relacionamento só se faz 
possível entre pessoas que agem assim consigo mesmas, percebendo-se como um processo de ser, onde tudo é 
experimental e, portanto, permitido. Nenhuma repetição fica sendo ansiada ou temida, razão pela qual não 
costuma ocorrer. Não havendo compulsão ou repulsão das coisas já experimentadas, as não experimentadas 
chegam naturalmente, oferecendo-se à nossa percepção toda aberta como possibilidades operacionais, passíveis 
de serem integradas em nossa vida. 

Neste contexto, tudo que ocorre é aprendizagem, crescimento, existência entrando na consciência: evolução. 
Para isto faz-se necessário atentar ao puro presente, a esta letra que escrevo agora, ao imponderável instante, 
funcionando como a ponta do funil por onde tudo passa. Toda a atenção, portanto, focalizada nesta minúscula 
ponta, e o Todo flui, arrastando-nos no seu roldão de pura verdade, libertando-nos da ânsia do desejar e do 
esforço para corresponder a alguma idéia pré-concebida. 
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Como um jogo, que é, para afiar nossa atenção, a eterna tentação de parar de perceber para julgar, comparar, 
censurar e justificar, está sempre à nossa frente. Sabendo disto, voltamos a buscar o frágil equilíbrio que nos for 
possível, finamente oscilando em torno do aqui-agora. E quanto mais este é exíguo, mais dilatada a consciência, 
maior a intensidade do sentir e a lucidez da compreensão. 

Já que a quantidade de espaço-tempo conscientizada é inversamente proporcional à sua qualidade perceptiva, 
quanto menor o foco da atenção, maior a profundidade do seu alcance. Por isto a pensação − que é o 
impedimento da atenção se focalizar − não alcança coisa alguma, na imensidão de espaço-tempo que ocupa. 

Quando nos relacionamos com alguém com o visgo do passado, que dificulta nossa espontaneidade, ou com o 
objetivo de obter alguma vantagem futura, não percebemos o que está ocorrendo agora e perdemos o presente, 
a metamorfose se operando, no outro e em nós. E nos ressentimos da pobreza da relação: de sua mesmice. 
Conceituando qualquer ser de forma imutável, determinada, impedimo-nos a percepção de suas transformações, 
do seu crescimento, estruturando-nos na cegueira e na esclerose. O que é extremamente desagradável, asfixiante 
mesmo, posto que apaga a luz de nossa natureza. 

Cultivamos, assim, relações mortas, que não crescem nem morrem e renascem, mas se esforçam para se ajustar a 
alguma idéia aprendida sobre como devemos ser com cada pessoa. Teias artificiais, cuja configuração serve 
apenas para apoiar o artificialismo de uma cultura doente, onde nos prendemos. De que modo, nesta prisão, 
pode desabrochar o amor? 

O que ocupa, nestas circunstâncias, o lugar do amor − para o qual tendemos naturalmente −, é uma mistura mal 
compreendida do desejo de amar e de ser amados, com a frustração por não conseguí-lo, e dependências 
emocionais nas quais nos recostamos para não enfrentar a solidão que, no fundo, sentimos. 

Para não a sentir, partimos para as idéias, que defendemos com unhas e dentes, substituindo o fervor da vida por 
discursos e discussões inúteis e superficiais. Ou para a representação do que não somos, que nos pesa e cansa e 
nos consome à toa. 

São inúmeros os enganos aos quais nos submetemos por não fazermos consciência do momento presente, onde 
jorra a fonte da vida. Aqui mesmo, neste corpo que a manifesta diretamente, com movimentos livres, soltando 
seja lá o que for que surgir agora, com a emoção de nos descobrir uns aos outros. Nus, tais como somos. 
Surpreendidos pelas forças que nos atravessam, pela enxurrada de sentimentos que se sucedem, pela calma 
aceitação de tantas diferenças que nos povoam, pela riqueza de ser humano. 

───── 

Reconstituir a limpidez perceptiva nos leva ao fundo prazer de sentir a vida nos vivendo. E com clareza sentimos 
o seu chamado, e comparecemos ao grande banquete, como crianças túrgidas de felicidade. 

───── 

A felicidade é uma luz, uma forma de conhecimento que nos clareia por dentro e nos permite ver o dentro dos 
outros. É que, ao lado de dentro, nós todos somos um só, como um grande subterrâneo iluminado, cuja 
extensão externa toma a forma de muitos indivíduos. 

Quando caminhamos por estes caminhos de dentro, levados pela consciência do instante vivido, começamos a 
entender o mito de Shambalah − a cidade da harmonia, secretamente situada no interior da “terra”, ou seja, de 
nossa própria matéria. Neste imenso subterrâneo que tem a clareza da felicidade, uma grande onda de alegria 
recebe cada um que chega, o que se descobriu e se assumiu muitos e a isto se permitiu em largo direito de ser 
verdadeiro. 
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Ao nos darmos o direito de ser como somos − inteiramente −, o universo confirma este direito. E a tudo, e a 
todos, o direito de ser como se é. Liberdade de ser equivale a ser feliz. E é a mais longa aprendizagem, pois se 
exerce contra tudo que já aprendemos. Mas é vivendo-a que nos ocorre a compreensão de que é por aí que nos 
fazemos em plenitude: todas as lutas caem por terra nesta viagem. A única que permanece é a que vai contra a 
estupidez de não nos aceitarmos em toda nossa diversidade. Pois é necessário ir fundo no auto conhecimento 
para abrir alas ao nosso ser − o original. 

O atar e o desatar das relações, quando vivas − naturais −, correspondem ao atar e desatar das relações de outras 
pessoas, que formam uma teia orgânica de entrelaçamentos novos, criativos, onde a produtividade cresce 
sempre. Produtividade humana: de sentimentos, movimentos, consciência. Que sempre deságua em ações 
renovadoras, que operam construtivamente, tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. O que representa 
um modelo “boodstrap”, onde cada um de nós é a parte de um todo eternamente em mutação. Desta forma, 
dispondo-nos a ser naturais ou expontâneos, não resistindo ao ritmo cósmico do sentir, nossas relações 
adquirem o mesmo sentido organizacional do universo, do grande todo. 

Nesta forma natural de se relacionar, posto ser intuitiva e instintiva, os modelos consagrados pelos hábitos, 
fixados em estereótipos repetitivos, perdem o sentido. Nada que é vivo pode se deter ou estacionar, mas se 
reorganiza continuamente. E quando olhamos para a maioria das relações que fazemos e só vemos a vida detida, 
jazendo em rígidas formas? Quando nada muda na estrutura família-trabalho-amizade-lazer? Sentimos então que 
estamos secos, à margem da vida. E nesta situação de carência de vida inventamos uma imensa quantidade de 
doutrinas ou ideologias, de valores estabelecidos “a priori”, para impedir a auto-consciência e nos obrigar a viver 
de fora para dentro. Nesta instância, nunca estamos felizes, a não ser nos raros momentos de espontaneidade, 
quando nossa verdade escapa das leis que lhe impomos. 

“A verdade vos libertará”: quando somos verdadeiros, soltamo-nos de todas as amarras externas. A “amarra 
interna”, da vida, se esclarece, e percebemos que é muito mais inteligente e amorosa do que as inventadas para 
nos controlar, pois nos faz bem resolvidos. 

Nada nos dá tanta gratificação como quando sentimos que o que fazemos é nossa vontade mais íntima, mais 
visceral. E se não justificamos nossas ações com rótulos de nenhuma espécie, descobrimos que elas se sucedem 
em equilibrações, como peças móveis de um grande quebra-cabeça dinâmico. Onde tudo é adaptação, 
conscernência com os fatos, as funções vitais e com as várias partes do que compomos, todos juntos. 

Existe uma lógica interna construída pela tendência natural ao crescimento, à evolução, que caracteriza a vida. 
Ora, quando imbuídos em ser verdadeiros − espontâneos − é a esta tendência de auto realização que nos 
entregamos. 

Empenhando-nos em nos fazer felizes, sentimo-nos naturalmente dispostos e inspirados a fazer interação com o 
próximo, pois tudo o que vai dentro se derrama para fora, mas quando nos impomos ser o que “ achamos que 
devemos”, o sentimento que prevalece é o de vítima, que nos garante a má vontade para com os outros. E o 
conseqüente atravancar das relações pelas cobranças próprias dos que se sentem vítimas, que vão se estendendo 
pelo convívio social. 

Na instância da espontaneidade reina uma profusa auto criação, que nos impulsiona para soluções novas, para a 
escolha de profissões e tarefas que tenham a ver com o que sentimos e desejamos intimamente, mais do que com 
suposições de sucesso financeiro ou social. A experiência tem-nos comprovado que a escolha com a 
sensibilidade acaba nos levando mais alto do que a que pretende o sucesso a qualquer preço. E ainda por cima 
nos provê o íntimo contentamento de gostar do que fazemos, que é a essência da felicidade. 

Nosso mundo estará muito mais rico de realizações inventivas e satisfatórias quando libertarmo-nos das idéias 
preconcebidas de bons empregos, estabilidade, segurança e sucesso aparente. Erraremos mais, acertaremos mais: 
teremos mais motivos para aprender. Pela alegria de descobrir. E nossas vidas serão mais vivas. 
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───── 

Ao considerarmos que toda a natureza se organiza dinamicamente, cada fato vivo tendo sua função em relação 
ao todo, concluímos que quando seguimos nossa tendência mais natural, encontraremos nosso lugar específico, 
nossa função cooperativa do Todo. Produziremos, então, o som que nos cabe na grande harmonia cósmica. 

Neste compasso natural, nossas relações tornam-se complementações, tecendo a teia necessária para inundar a 
terra com as realizações do que trazemos como presentes para o mundo, já configurados intimamente como 
tendências, vocações, facilidades. 

Nada nos deixa tão felizes quanto cumprir nossa natureza, nisto nos descobrindo órgãos do infinito organismo 
universal, cada um de seu jeito único. 

 

Vomitar o fruto proibido - a proibição de sermos como somos - deixa-nos no estado original, porto de onde 
podemos iniciar uma cultura in-natura, correnteza a nosso favor. 

Sem a pensação, consciência sensorial em riste: ao trabalho! 

───── 

Quando nos fazemos atentos para escutar uma pessoa, sem a ânsia de querer lhe ensinar alguma coisa que nos 
importa muito, (que talvez nem lhe interesse), ocorre um “centramento” . Ela vai se fazendo exata, mais próxima 
do que lhe é importante: ser compreendida. Deixa de lado as fantasias, a compulsão de se exibir ou se inibir, e se 
permite ser mais natural, verdadeira. O que é mais agradável, tanto para ela como para nós, que podemos recebê-
la tal como é. 

Quando somos ouvidos com toda a atenção, abandonamos o que não importa e simplesmente nos expomos. 
Isto quando sentimos-sabemos que não há um corpo teórico analisando nosso ser, dissecando nossa fala, pois 
neste caso sentimo-nos objetos de uma teoria ou abstração, não sujeitos soberanos de nossa verdade. Ser 
considerado menos do que se é dói tanto, que inventamos ser o que não somos só para parecer que somos mais. 

Mas aí ficamos com um gosto de casca, secos, sem a vida sumarenta que lá no fundo continua, intacta. 

───── 

Todos sabemos o quanto a mesmice de nossas relações deteriora nossos sentimentos. Pois nossa natureza, feita 
de crescimento e mutação, não tolera a imobilidade à qual nos obrigamos pelos conceitos e “mandamentos” 
científicos e morais. E de nossa natureza é impossível escapar. 

O próprio desejo de fixar regras vem, no fundo, da insegurança e temor do que somos. Da impaciência de querer 
saber de antemão, de garantir resultados, só pode vir mais impaciência e intolerância às falhas do que 
consideramos desejável. 

O preço que pagamos por esta atitude apressada é caro demais: é o esquecimento de nossos direitos de 
primogenitura espiritual, o deleite de nos descobrirmos verdadeiramente filhos da divindade criadora, amados e 
felicíssimos pelo poder do Espírito que nos habita. 
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13. A Visão Esotérica 

Ana Amália Ottoni 
 

O que percebo como visão esotérica é uma compreenção de que tudo que ocorre “lá fora”, no mundo, tem 
início aqui dentro, em nossa mais íntima vontade. Quando fazemos atenção silenciosa nesta vontade, 
percebemo-la participando de um contexto de muitas outras vontades, que, relacionando-se mutuamente, criam a 
realidade. 

A bíblia e os outros livros sagrados relatam este entrelaçamento de vontades ocorrendo dentro de nós. Adotam 
uma liguagem simbólica que se adequa melhor aos níveis mais profundos da sensibilidade, aos quais se dirigem. 
Não são lineares como as explicações intelectuais. Eles contam as histórias de nossa alma, suas aventuras, 
travessuras e encantamentos. Quando coloquei ali atrás: “perdemos os nossos direitos de primogenitura”, estava 
me referindo, de uma maneira esotérica, à estória de Esaú e Jacó - os filhos de Isac. Que conta como Esaú 
trocou os seus direitos de primogenitura, (que entre os hebreus, são demais) por um prato de lentilhas com pão. 

Quantas vezes fazemos o mesmo? Sempre que nos apressamos, ansiosos, para saciar uma compulsão, perdemos 
o prazer maior, inerente à nossa natureza, de nos equilibrar e nos fazer tranqüilos. Depois de curar a pressa − a 
ânsia − podemos nos regalar também com o “prato de lentilhas”, sem nada ter perdido. Por não nos perceber 
atentamente, debruçamo-nos para fora de nós e perdemos o equilíbrio. Caídos, não percebemos que nossa visão 
está fora de foco e parada, e por isto nos enganamos tanto. 

Até mesmo uma novela televisiva pode ser “lida” esotericamente: contemos em nós todos os personagens. Por 
isto todos nos causam uma reação emocional, as mil nuances da empatia (sentir junto) ou antipatia, quando não 
conseguimos sair de uma trincheira interna, para completar todos os lados dos sentimentos. Somos tão plenos 
que em nós tudo cabe. 

“Olhe, eu, eu também sou assim!”, ou, “já fui assim”, pode ser aplicado a quase todas as “personas”, as inúmeras 
máscaras que se ajustam ao nosso ser. Só quando uma delas se cristalizou em nós pelo uso contínuo, ficamos 
impedidos de perceber o quanto as outras também nos servem. 

A mania consagrada de aceitar “princípios” de conduta exclui as formas de ser não norteadas pelos tais 
princípios. Excluídas, estas formas não são metabolizadas pela experiência viva, e, por isto, não são transcendidas 
− atravessadas. Permanecem, então, como seres à parte, de nós apartados, mas pulsando em nossa carne, ou 
ameaçando-nos, escondidos pelas esquinas. Incompreendidos, tanto dentro como fora de nós, compõem o vasto 
continente das vítimas do sentimento de exclusão. Quanto menos os admitirmos como possibilidades que nos 
habitam, mais o sentimento de exclusão prolifera: mais nos apartamos uns dos outros. E de nós mesmos. Mais 
difícil fica nos integrarmos ao espírito universo, nosso princípio real. 

───── 

O medo-ódio que nutrimos por grande parte de nossa humanidade − que pode nos assaltar, matar, estuprar, 
enganar − conserva esta facção impossibilitada de mudar. Uma ação conjugada uma vez costuma marcar o 
indivíduo pelo resto da vida, como se todas as outras ações por ele praticadas não tivessem nenhum peso. 
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Dentro desta visão prisioneira, os seres humanos são julgados como eternamente os mesmos, uns no 
compartimento dos “bons”, outros no compartimento dos “maus” ou doentes, ou seja lá em qual for. 
Naturalmente que a extrema plasticidade de nossa natureza acaba se amoldando a esses moldes, e todos nos 
tornamos muito menores do que potencialmente somos, condenados a ser vítimas e algozes uns dos outros. E a 
vida passa a ser difícil de ser tolerada. 

Com a visão esotérica, adaptamo-nos ao processo vivo de múltiplas probabilidades, que rege toda a natureza, 
podendo nos empenhar na mutação e descobrir suas delícias.  

Ao admitirmos em nós mesmos a possibilidade de nos comportarmos como todos estes que condenamos, que 
queremos excluir, começamos a compreender as pessoas fixadas nestes comportamentos. Compreendendo-as 
“de dentro”, por ter vivenciado seu jeito peculiar de ser na técnica do teatro da espontaneidade, descobrimos um 
jeito nosso de bem viver com elas.Lembro-me, aqui, de uma vivência em que eu representava uma cobra 
armando o bote em frente a uma pessoa apavorada. Como adorei sentir meu poder de atemorizar! Que estranho 
regozijo eu sentia ao ver o pavor se estampando na face de minha “vítima”! Com absoluta certeza, aquela 
experiência foi o motor que moveu minha compreensão para abarcar os que buscam compulsivamente 
amedrontar aos outros pelo prazer de se afirmarem fortes e cheios de “poder”. Eles que são tão frágeis, que 
morrem de medo da vida!  

Não há maior força transformadora do que o amor: nenhuma sabedoria maior. Na verdade, nós apenas nos 
dispomos a amar, a ter boa vontade. O amor, mesmo, é uma força da natureza que nos atravessa, algo muito 
maior do que nós. De uma eficiência avassaladora, como podemos descobrir na prática. Pois aqueles que nunca 
se sentiram amados − e por isto se investiram no ódio e na violência −, ao se sentirem, mudam. Descobrem-se 
outros. Sua alegria é tanta que eles se tornam “melhores” do que os outros, os que nunca se aventuraram pelo 
“outro lado”, do mal explícito. Que no implícito todos nós habitamos. 

Daí o valor do teatro terapêutico, que nos abre estas probabilidades escondidas. Vivenciando os personagens 
“maléficos” − que consideramos nossos algozes −, acordamo-los em nós. Descobrimos seu poder e sua fraqueza, 
e seu elo de ligação com tudo o mais. Podemos, então, agir com a inteligência da sensibilidade alcançada. 

───── 

Naturalmente que não há nenhum parentesco disto que consideramos como visão esotérica com as 
manifestações do “mercado esotérico”, tão em voga nestes últimos tempos. Toda aquela ânsia de “ler o futuro”, 
de saber detalhes “pessoais” dos anjos e espíritos da natureza, é apenas um prolongamento da atitude insegura e 
temerosa à qual nos acostumamos no dia a dia, fantasiada com outros nomes e conceitos. 

───── 

Com a visão exotérica − a de fora − que não é bioconsciente, nunca chegamos a um acordo. Assim, excluindo 
uma parte de nosso ser individual, passamos a excluir pessoas que nos lembram daquele aspecto nosso que não 
queremos ser. E nos armamos para nos defender delas, erguendo muros e leis. Sitiados ficamos, e assim nos 
sentimos. Sem poder fazer acordo, posto que o impedimos ao perder a visão esotérica, que nos permite tomar o 
lugar do outro. Insatisfeitos, acabamos criando um clima artificial em torno de nossas relações, onde ser verdadeiro, 
simplesmente, parece-nos a coisa mais difícil. 

───── 
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Um dia desses, demonstrando a um cliente com dores na coluna a necessidade de manter os joelhos ligeiramente 
fletidos, para que o peso do corpo incida na totalidade das solas dos pés, aliviando, assim, a forte tensão da 
musculatura posterior, ele me retrucou ser impossível ficar se lembrando disto o tempo todo. Claramente 
confundindo a consciência sensorial − o pano de fundo de toda ação − com a memória de uma ordem externa, 
função completamente diferente. 

Fiquei surpreendida com sua confusão, pois era um psicólogo da chamada “linha corporal”. E percebi que, para 
ele, o corpo era um objeto, não um verbo, um fazer-se. Que recebia definições e ordens, ao invés de descobri-las. 
Como se não contivesse uma inteligência própria! 

Esta mesma distorção perceptiva me foi demonstrada por um professor de educação física, que disse ser muito 
cansativo ficar “tomando conta” de braços e mãos e pernas, e tudo mais que “está no corpo”. Por estar 
totalmente afastado da consciência corporal, não percebe que ela é o próprio usufruir da vida. A verdadeira 
sensualidade se expandindo em consciência, que nos permite a delicia de ser. 

“Tomar conta” faz parte da atitude exotérica, que a tudo vê pelo lado de fora do ser, e a tudo quer presidir, num 
imenso esforço para dominar a vida, o que se revela cansativo e inoperável. 

Cansadas e impotentes, estas pessoas costumam “carregar” o próprio corpo, lamentando-se por tanto trabalho e 
tantas dores. Para elas “a vida é dura”, posto que se endureceram contra a vida, e sua fala é uma constante 
narrativa de problemas, cansando aos outros também.  



CopyMarket.com Saber Sentir - Ana Amália Ottoni  

 

72

 

CopyMarket.com 
Todos os direitos reservados.  
Nenhuma parte desta publicação poderá ser  
reproduzida sem a autorização da Editora. 

Título: Saber Sentir 
Autor: Ana Amália Ottoni 
Editora: CopyMarket.com, 2000 

 
 
14. O Pecado 

Ana Amália Ottoni 
 

Em “O Mistério do Amor”, Fulton Sheen assim descreve a Santíssima Trindade: “O pai ama tanto ao filho, que 
ama tanto ao pai, que o amor entre eles é uma terceira pessoa: o espírito santo.”  

Compreendendo o “pai” como a inteligência criadora, o “filho” como a sensibilidade por ela criada, e o “espirito 
santo” como a relação de amor ou complementariedade entre o criador e a criatura, temos o modo de ser da 
natureza universal, que é a nossa. (Como “santo” ou “são” vem da mesma raiz de inteiro, ao qual nada falta, 
compreendo espírito santo como o espírito universo, a vida que nos dá o ser, o sopro que respiramos.)  

A inteligência criadora ama tanto sua criação sensível, com a qual se sente, que por sua vez ama tanto a inteligência 
que a cria, com a qual se sabe, que este amor se manifesta como uma “pessoa”: o universo. No qual se faz. 

A força desta ação cria, infinitamente, fractais de universos, que somos todos nós, seres existentes. Todos, à 
imagem e semelhança de nossa matriz divina, somos a relação de uma inteligência que ama sentir com uma 
sensibilidade que ama ser conhecida.  

A natureza do amor é unir. E unir tanto que as múltiplas partes venham a ser uma só: isto é ser uma pessoa. Assim 
somos constituídos: uma existência que se faz consciente da própria sensibilidade e, neste ato, aprende a se 
recriar. Dá-se o direito de se fazer, livremente, no que quiser. 

Este é o profundo mistério da divindade que se expande em mundo, una com sua contínua criação de vida 
consciente. E tudo é vida consciente, tudo é à sua imagem e semelhança, a mútua organização de consciência e 
existência, de mente e corpo. 

Somos este verbo  fazer consciência, percepção de nós mesmos percebendo a tudo. Este é o nosso 
fundamento. E, no entanto, deixamos de o cumprir. Sendo livres, temos também a possibilidade de negar-nos, 
ficando no cultivo das aparências, limitando-nos ao mínimo de nossas possibilidades de ser. 

 Fazer o máximo possível, prazerosamente, resulta de fazer consciência da vida que nos movimenta, sempre a 
nos pedir mais movimentos, mais criação. 

Consciência de ser é a ação de amor entre o intelecto e a sensibilidade, que preserva e reorganiza a vida em sua 
eterna evolução. Não há princípio nem fim para este verbo que se faz carne, que toma todas as formas, em todas 
sentindo-sabendo-fazendo o infinito gozo de desobrir e aprender a crescer. A vida por ele multiplicada organiza-
se em ondas e partículas, em contração e expansão, sístole e diástole, mortes e nascimentos: em complementação 
de contrários. É na complementariedade que reside sua unicidade e fecundação, seu eterno vir-a-ser . 

Fazendo o movimento bioconsciente, percebemos que somos perpassados por ondas de amor, que nos puxam 
uns para os outros para descobrirmos quais podem ser nossas trocas, os acordos que podemos fazer para nos 
expandirmos. Sendo permeados pela mesma inteligência orgânica, que nos liga através das sensações que nos 
despertamos mutuamente, basta estarmos atentos a elas para descobrirmos quais são nossas possibilidades de 
crescimento, que aprendizagens podemos fazer juntos, surpreendendo-nos com a riqueza do que chega. 

───── 

A consciência sempre deságua em ação. E ação integrada, construtiva, já que é criada pelo amor entre sentir e 
saber. E vai se reproduzindo em mais amores, pois esta é a natureza da vida : reproduzir-se segunda sua espécie. 

Caímos deste destino natural quando nos perdemos do tino interior. Quando não exercemos consciência do que 
estamos sentindo, perdemos nossa razão de ser: pecamos. 
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Saídos do fluxo da vida, prendemo-nos em um ponto ou outro de suas margens, fazendo-nos mais ansiosos dela 
quanto mais nos afastamos de nossa tarefa essencial. O estado de pecado consiste em ficar perdido na ânsia, sem 
saber fazer a própria satisfação. É que a estupidez de não fazer consciência vai se reproduzindo em todo tipo de 
estupidez, e a gente acaba se acostumando e achando que “a vida é assim mesma, sem razão”. Perdendo nossa 
razão de ser, achamos que não há razão na vida, colocando nossa racionalidade, apenas pensada, como a única 
razão existente. O que nos causa muito sofrimento, ficando condenados, nesta instância, ao mínimo de nós 
mesmos. Ou conscientizamos a vida, relacionando-nos com cada fato, de frente, até aceitá-lo como coisa nossa, 
ou perdemo-la, indo atrás do que é apontado pela ilusão pensante, teorizada.  

Observar atentamente o que sentimos, amando esta relação de conhecimento e sensibilidade que nos faz, resulta 
numa ação reveladora. Que nos revela para nós mesmos, tanto nossa face coletiva para a individual, como a 
individual para a coletiva. Estas revelações se evidenciam em realizações afetivas, culturais e técnicas, compondo 
nossa individualidade como nossa coletividade, de forma clara e satisfatória.  

───── 

Tratando de um cliente que estava hipertenso, pedi que se assentasse no chão, com as pernas cruzadas uma na frente da outra, os 
joelhos dispostos para repousar sobre o chão, sem nada forçar. E que colocasse a coluna o mais verticalmente possível, cada vértebra 
repousando sobre a de baixo, observando todas as suas sensações enquanto se movia para alcançar esta posição. 

E ele: “Só as sensações? E os meus sentimentos e emoções?” 

Como se emoções e sentimentos não fossem constituídos de sensações! Tanto quanto palavras e frases são constituídas de letras! 

───── 

A palavra “emoção” vem do latim “emovere” = movimento. E as sensações são a linguagem de quaisquer 
movimentos, vindos do corpo para a mente, ou da grande mente que governa os corpos, que é nosso lado 
avesso, a ligação carnal com a consciência. 

Levar a atenção para as sensações é ler o texto que nos escreve tais como somos. Dele conhecedores e amantes, 
podemos nos fazer conhecedores e amantes dos dez mil textos escritos por todo o universo. E saber que todos 
juntos escrevemos o infinito romance da vida com a consciência. 

Interrompemos este romance quando pecamos: quando não fazemos consciência da dinâmica de nossa vida, 
dentro de nossos corpos. 

Quando nos ausentamos de nossas sensações, cortamos a ligação com o centro gerador de consciência. Nestas 
circunstâncias, por onde anda nossa atenção? Pelo nada da mente. Que longe de casa  a corporeidade  só 
mente e engana. Mas como nos viciamos neste mentir, que nos entretém e nos tem! Com ele fugimos da 
realidade que nos organiza e, assim, deixamos de participar de nosso governo. É quando nos tornamos vítimas 
de governos alheios, aos quais pagamos o tributo de nossa liberdade. 

───── 

Os chamados pecados capitais são tão parecidos que poderiam ser agrupados sob uma só definição: o exagero da 
pensação sobre um determinado desejo. Provenientes de sentimentos naturais, quando equilibrados, degeneram-
se, pelo excesso de abstração, em ânsia compulsiva que nos atormenta. Principalmente, porém, são 
caracterizados pela ausência de respeito para com as funções naturais que dependem de nossa vontade para se 
cumprirem.  

A abstração, quando divorciada da sensibilidade, não sabe se deleitar com a vivacidade do “ecossistema humano” 
que compreende todas as sensações e sentimentos possíveis, e por isto se vicia na repetição de um só aspecto, no 
qual se enfronha, a ponto de não ver a vastidão que nos é intrínseca.  

Assim, por exemplo, a gula, que compreende o consumismo compulsivo de comida, ou bebida, ou cigarros, ou 
drogas, só pode ocorrer por não estarmos atentos às nossas sensações. Aliás, qualquer compulsão ou ânsia 
provém exatamente desta desatenção básica, que é a ruptura entre inteligência e sensibilidade. Por ser ruptura, 
dói, sendo impossível, neste estado, qualquer satisfação completa. Ou certezas. Pois contentamento e certezas só 
existem quando fazemos acordo entre pensamento e sentimento: são decorrências naturais de nossa inteireza. 
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A “fome” que provoca a gula não é, portanto, do corpo, mas da distância entre corpo e mente. Não são 
medicamentos para diminuir o apetite que vão saná-la, nem regras e propósitos que serão desobedecidos ou 
obedecidos com raiva, mas a integração da pessoa consigo mesma através da bioconsciência. Da mesma forma, a 
ânsia por bebida, cigarro ou drogas, provém deste mesmo distanciamento, cuja mentação é a de um vazio que 
quer ser preenchido. E quanto mais este é “preenchido” pelo objeto ansiado, maior a ânsia de obter mais, pois a 
compulsão é insaciável. Neste estado carente de consciência, não percebemos a delicadeza do funcionamento 
corporal, e os avisos que dá em relação às quantidades e qualidades mais adequadas à nossa mais ampla 
satisfação. A escolha pela satisfação menor, que nos faz mal logo em seguida, é sempre feita pela mente ansiosa, 
que nunca vê a longo alcance. Só a calma atenção para dentro de nós, no reino da inteligência corporal, toda 
previdente em suas sutilezas, pode nos libertar da ansiedade e da compulsão.  

A perfeição do funcionamento dos “radares” sensoriais só necessita ser exercida para desenvolver-se, como nos 
animais. O pecado está no não percebimento da maravilha com que somos constituídos, cuja percepção já é, em si mesma, extasiante 
e equilibradora dos desejos. 

A luxúria, da mesma forma que a gula, é uma fixação ou estagnação. Só que a “fome” que instaura é a do sexo, 
que, como todas as compulsões, indica a falta da lucidez orgânica ou bioconsciência. Pois pode ser satisfeita, que 
não passa, e a desejação, com sua carga de repressão, aumenta sempre, sendo esta a natureza da ânsia: ficar presa 
do desejo ou do medo. Exatamente como na respiração asmática, que inspira com força, mas não expira até o 
ponto de esvaziar completamente os pulmões, o que lhes possibilita encher-se plenamente na inspiração 
seguinte. Aprender a soprar o ar até o fim ajuda o asmático a se curar, assim como aprender a esvaziar a mente, 
tornando-a receptiva ao registro de sensações, cura o estado compulsivo ou ansioso. Mas, do mesmo modo que 
o asmático não solta boa parte do ar preso, viciado, para dar lugar ao ar limpo, a vítima da compulsão não larga 
seu desejo nem no momento em que o satisfaz, razão pela qual nunca está satisfeita, pois não renova o “ar 
mental”. E ao compulsivo sexual, que tanto pode ser para um tipo de “fazer” como para um “não fazer”, 
acrescenta-se o “ar mental social”, produzido pela mídia, onde o apelo sexual é o mais ofertado, no largo 
comércio da alma. Pois ocorre, na cultura ex-natura, uma extrema valorização de todos os pecados capitais, mas, 
com certeza, a grande vedete é a luxúria. Mais de 80% dos comerciais tentam vender luxúria: a mentação sexual, 
seguida de perto pela violência (ira), que, anestesiando a sensibilidade, diminui a sutileza necessária para nos 
compreendermos .  

Existem muitas pessoas que colocam tanta malícia em qualquer manifestação de carinho ou sensualidade, que 
chegam a considerar o próprio prazer sexual como pecaminoso. Geralmente se impedem de praticar a atividade 
sexual, ou, se praticam, não se deliciam com ela, como se fosse algo indigno, e a condenam nos outros com tanta 
revolta, que se torna patente o desrespeito com que encaram este aspecto de nossa natureza. A meu ver, são tão 
vitimadas pela luxúria como os outros, que se deixam levar para as anomalias que costumam caracteriá-la  

Conheci, certa vez, uma senhora tão ocupada com a própria “respeitabilidade’ que talvez nem desconfiasse da 
própria luxúria, por nunca se permitir pensar na possibilidade de “pecar” sexualmente. Mas era a pessoa mais 
abarrotada de luxúria que já conheci. Destilava uma espessa malícia a cada vez que via namorados se beijando, 
trocando carinhos, e até mesmo quando uma mãe solteira pedia auxílio para o filho pequeno:.. “na hora do 
prazer não pensou em nada, não é?” _ E a palavra “prazer” retinia em seu olhar com a força de uma condenação 
terrível, deixando entrever uma absoluta falta de respeito para com a atividade sexual. Atormentada internamente 
pelo excesso de repressão ao próprio desejo, caia na compulsão oposta, de julgar as mulheres ativas sexualmente 
como se fossem verdadeiras criminosas. Cheguei a vê-la fechando os olhos com irritação ou virar a cabeça 
violentamente para outro lado, para não ver cenas de beijo na televisão. 

Tanto quanto os que buscam compulsivamente o sexo, os que o evitam compulsivamente também estão repletos 
de pensação sexual, e é isto, precisamente, que constitui a luxúria: a ausência da delicadeza perceptiva, que 
engendra o respeito por nós mesmos, por nossos parceiros sexuais e por qualquer pessoa. 

Há também os que sentem desprezo pela masturbação e procuram parceiros apenas como uma forma de se 
aliviarem rapidamente da pulsão sexual, sem a necessária calma para perceberem a beleza da parceria amorosa e a 
habilidade para consegui-la. A repetitiva “queda” na pensação retira-nos das possibilidades mais preciosas, com 
as quais nos sentimos efetivamente felizes e saudáveis. 
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O excesso de pensamento sobre a sensualidade afastou-nos da verdadeira sensualidade, a que emerge do ato de 
ser: o não aprendido de ninguém, o inesperado gesto que ousa vir da mais íntima vontade, da inocência toda 
nova, que nada pretende. Só é. Encanta porque é vivo, forte, inteiro. Tomar consciência deste gesto é a verdadeira 
volúpia, a entrega de nossa individualidade à nossa universalidade. Um mergulho em nossas profundezas, nos 
abismos do sentir. Região tão vasta e versátil que está sempre nos surpreendendo, acendendo novos saberes! 
Com a atenção toda arregalada, que arregala todo nosso ser, descobrimos a multidão de prazeres que nos 
habitam, que só esperam por este arregalamento para se manifestarem. 

Como tantos de nós estamos perdidos desta sensualidade! Em seu lugar, agarramo-nos à “letra” do que é 
vendido e oferecido pela mídia como conceito de prazer. Como este é o terreno mais controvertido, posto ser o 
mais abstraído, é o que tem mais prendedores teóricos, mais papéis a serem representados. Uns estão se 
prendendo com os conceitos de Reich, outros com os de Freud, outros com os cristãos. Tem os da “liberação 
feminina”, os que defendem o comércio sexual e os que o condenam. Não importa o tipo de conceito, mas o fato 
de se prender conceitualmente, que imobiliza a consciência, não lhe permitindo afundar nas próprias experiências, que 
já estão catalogadas de antemão, impedindo as descobertas que cada evento nos reserva. 

───── 

O pecado é a perda deste encantado descobrir-se, a inconsciência da própria inocência, onde toda sensualidade é 
permitida, da brejeirice à adoração. Não exercemos esta felicidade por estarmos pensando em desejos e contra-
desejos, nos dogmas (científicos, religiosos, familiares, etc.), em justificativas, culpas, medos, estratégias e 
aparências, nas múltiplas máscaras ou representações do amor: na imaginação ou teorização sobre a atividade 
sexual. E quando a abstração sobre a sensualidade é muita, a sensualidade é mínima. E sem presença de espírito, 
é claro. 

Assim, tanto a promiscuidade e aberrações sexuais, como o moralismo que se lhes opõe, constituem a escuridão 
do corpo, sua não entrada na luz da consciência. 

Como em Fausto  perfeito símbolo da força do ego , o que a abstração sobre si mesmo mais quer é a 
sensualidade, e quanto mais a quer, mais perde sua natural emergência, que só se dá espontaneamente. Pois tanto 
quanto é desejo e ânsia, a pensação também é temor e malícia, nunca nos permitindo entregar-nos inteiramente 
ao ato de sentir. Neste caso, por estarmos divididos, não sentimos a plena paz do gozo, que nos libertaria. 

Este estado de pobreza interior gera a fantasia da luta entre o bem e o mal, já que não percebe a natureza 
complementar de tudo que existe. E todo sofrimento vem desta luta, que prega a dificuldade e o esforço para se 
livrar do “mal”, não percebendo que o esforço é o próprio mal, pois não deixa ocorrer o metabolismo das 
versáteis qualidades humanas, a maturação pelos vários estágios do sentir, até a plenitude do amor, que tudo 
compreende. 

Nossas tendências naturais, depois de presas e caluniadas, costumam vir à tona como qualquer criminoso 
foragido da prisão: com violência e depravação. Mas na permissão pura e simples, que diferença! O tempo todo a 
beleza de sentir chegando e ganhando a clareza da consciência, cuja função é acolhê-la. Nesta fluência natural das 
sensações para a consciência, nossos atos são extremamente dignos e prazerosos, posto constituirem-se na 
colheita do amor que nos cria. Nestes vastos domínios não ficamos ansiando por uma “monocultura”, como a 
do sexo, ou qualquer outra ânsia, já que o “ecossistema” inteiro é muito mais satisfatório. Sem nenhuma 
restrição, celebramos a união da atenção com a sensualidade, a todo instante. Podemos, então, conhecer-nos, como 
Adão conheceu Eva. Sendo este conhecer um processo sem fim, quando a ele dedicados, não empacamos em 
definições ou nos velhos desejos-medo, tão freqüentes na ignorância de nós mesmos, quando, não confiando em 
nossa sensibilidade, acabamos por necessitar de serviços de socorro, vindos de fora de nós. Dentro do exercício 
de conscientizar a vida, a auto manutenção é tão perfeita que este tipo de serviço torna-se desnecessário. 

───── 

O complemento natural da atividade abstrata é a atividade corporal. Ambas reunidas para produzir 
conhecimento e trabalho, devem se colar na realidade a ser conhecida e não nas interpretações oferecidas sobre 
esta realidade, que nos dificultam o contato direto com a mesma, pois essas interpretações são camadas de 
atividade abstrata de outras pessoas, nas quais o menor ingrediente é a realidade. Os “corpos teóricos” ou 
“corpos interpretativos” sobre o que ocorre no interior da psique humana costumam elucidar alguma coisa sobre 
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seus autores, as divergências internas que os marcaram, as características da época e do lugar em que se deram, 
suas trocas com as culturas nas quais nasceram e com outras posições teóricas. Fazem parte da história das idéias 
e só podem ser considerados um auxílio para nossa conduta se corresponderem ao que nos revela nossa 
instintiva constituição individual e coletiva, riquíssima de possibilidades espontaneamente felizes. 

Só a percepção de nossa inteireza pode nos guiar.  

Quando chegamos a perceber nossa intrínseca unidade com tudo que existe, ergue-se de nosso íntimo uma 
certeza tão absoluta que coloca nos devidos lugares todas as doutrinas e conhecimentos teóricos reunidos. Pois 
esta certeza é a de nossa constituição divina.  

O deus do amor se configura na compreensão sensível e hábil de tudo juntar, de nos fazermos um só com a 
existência, nela entranhados, “um só na mesma carne”. Pois tudo o mais já é assim: só faltamos nós na festa da 
vida. Nós, os únicos que pudemos sair, também somos livres para voltar. Basta-nos empreender a direção 
interior, onde percebemos que a casa está sempre aberta. “Bater” é chegar-se a ela, e verdadeiramente habitá-la, 
nisto conhecendo nossa maior alegria. 

───── 

Tanto quanto a gula provém da exacerbação do pensamento sobre o apetite oral, e a luxúria sobre o apetite 
sexual, o orgulho ou soberba é este excesso sobre o apetite do poder e importância dados à nossa pessoa. 

Natural enquanto nos leva a descobrir nosso valor naquilo que fazemos e professamos, este apetite dirige-nos 
para a realização de nossas potencialidades. Como todas as nossas “fomes” e tendências, a do poder também 
existe como um impulso para nos realizarmos. O desvio ocorre quando damos mais importância ao que achamos 
que os outros pensam de nós do que a que conferimos à íntima realização de nossos dons, criando um 
desequilíbrio entre o que realmente somos e o que desejamos aparentar. Mais voltados para o julgamento alheio 
do que para nossa satisfação interior, criamos um vácuo em nosso íntimo, que faz com que nos sintamos 
insatisfeitos, vulneráveis, frágeis. E quase tudo que nos fazem ou dizem sobre nossas pessoas, achamos que é 
errado ou injusto, posto que atinge nossa vulnerabilidade, ou zona de dor, que fica maior quanto mais abstraimos 
sobre nossa importância para os outros. 

A face do ator sobrepõe-se aos nossos sentimentos, que ficam esmagados, por baixo, enquanto a orgulhosa 
pensação produz uma atitude que representa sem cessar, tipo: “com quem você pensa que está falando?”. Toda 
atitude fixa é uma representação que se repete sempre, sem abrir uma brecha para outro movimento se 
introduzir. A representação do orgulho é a de estar sempre por cima: a mania de ser melhor do que os outros, 
dono da verdade, senhor, mestre, de ter razão, de saber mais, de nunca errar, muito menos voltar atrás. Perdoar? 
Nem considera possível, para si ou para os outros, tamanha sua prisão conceitual.  

Como qualquer outro pecado, o orgulho deforma nossa pessoa, projeta o queixo para frente e para cima, 
ocasionando o encurtamento da musculatura posterior, que é mantida na maior tensão, “segurando” todo o 
corpo. A expressão fisionômica torna-se “dura”, os joelhos enrijecidos, e tudo dói. E o gosto de viver? 
Acidificado pelo desprazer, amiúde experimentado, pela tensão em manter uma aparência diferente do que nos 
vai dentro. Esta acidez é psicorgânica, às vezes proporcionando problemas digestivos, tanto quanto dificuldades 
para “digerir” a vida, pois quando ficamos “azedos”, vemos, antes de tudo, os defeitos e os problemas, achando 
sempre do que reclamar. E o medo de nos machucar? De “levar ferro”, prejuízos? Então ficamos, 
freqüentemente, com um pé atrás, desconfiados e suscetíveis. 

A inveja é irmã gêmea do orgulho, só que ao invés de fazer-nos sentir “por cima”, leva-nos a nos sentir sempre 
“por baixo”. Ambos vêm do hábito de nos comparar com os outros  uma das principais características da 
pensação , que só serve para desequilibrar a versatilidade que nos unifica e dá graça. Sendo uma doença auto 
perceptiva grave, não nos deixa perceber a diversidade humana de dons e talentos como necessária ao nosso 
conjunto, fazendo com que nos sintamos sempre menos valorizados do que os outros. Perdemos, por obra deste 
vício mental, a noção de nossos talentos e valor, conferidos pela vida. Nisto, não os realizamos, e não 
agüentamos vê-los realizados por outros, pois isto nos remete à nossa não realização, sobre a qual pensamos e 
desejamos em demasia, a ponto de não conseguirmos partir para a ação. É quando nos falta o sentimento de 
capacidade e dignidade para realizar nossos sonhos, pois só temos olhos para os outros. 
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Existe a expressão “verde de inveja”, que realmente corresponde aos fatos: parece que no momento mais agudo 
da experiência da inveja, o fluxo de sangue aflui ao coração por mais tempo, como que para manter vivo o que 
está ameaçado de morte pela extrema desvalorização do si mesmo. Neste estado de intenso sofrimento a pessoa 
se sente no “direito” de fazer os atos mais desprezíveis, posto que a imaginação exacerbada pela inveja chega ao 
paroxismo da maldade, para se vingar da “injustiça” da qual se sente vítima, por não receber o amos que 
necessita para viver. 

Tanta dor por não trazermos a atenção para nosso cerne, onde reside a força interior de auto realização, que 
constrói todos os valores que admiramos! Tanto o orgulho como a inveja, que costumam se intercalar em nosso 
íntimo, ocasionam um sofrimento quase insuportável. 

A pensação é assim: para não se interromper chega a matar o próprio corpo que a contém. E antes de matar, nele 
escava toda sorte de doenças e sofrimentos. 

A ira, por sua vez, vem da extrema impaciência de acompanhar a maturação do próprio conhecimento e dos 
fatos, que se faz no ritmo dos instantes. Como não está acoplada à inteligência orgânica, a ruminação pensante 
quer avidamente alcançar o “depois”, quer ter logo os resultados para o que está fazendo, que só virão ao longo 
da experiência, calmamente observada. Não agüentando esperar a formação dos frutos, perde-os, pela própria 
impaciência de querê-los tanto. E nunca sabe a causa de suas perdas, (tem sempre um “por quê?” embutido na 
cabeça), o que se constitui num outro sofrimento. 

Talvez não haja maior sofrimento do que o fornecido pela ira, pois sentimos a distância que vamos tomando de 
pessoas que amamos, da vida que queremos. E quanto mais nos entregamos ao desatino, mais nos 
arrependemos, e mais rancor sentimos, por nós mesmos, pelos outros, pela vida.  

A meu ver, a ira provém da “fome” ou ânsia de sermos bons, certos, perfeitos, que se estabelece como uma 
constante cobrança, a nós mesmos e aos outros também. E abstraimos tanto estas qualidades que não 
conseguimos realizá-las nem percebê-las nos outros. Por querê-las tanto, ficamos na “desejação”, no infinito 
querer, que não pode ir para a ação, tamanha a cobrança mental. 

É quando nos humilhamos  “a humildade é boa” , e nos permitimos ser passados para trás, pois nunca 
somos tão perfeitos como “deveríamos” ser, e nos penitenciamos por qualquer falta cometida sem querer, 
tratando-nos sem nenhuma humanidade. E à menor falta alheia, que nem precisa ser alguma coisa pessoal, toda 
esta vida estagnada não agüenta mais a pressão para baixo, e irrompe como a larva de uma vulcão. Só depois 
percebemos o que se destruiu, de onde a culpa escorre com abundância. Então ficamos mais envergonhados 
ainda, negando-nos os direitos mais naturais, e o processo recomeça sempre, até pensarmos que é uma maldição 
ou “praga” que trazemos do berço. Muitos se isentam da responsabilidade desses atos, atribuindo-os a 
“espíritos” que neles atuam, afirmando a extrema inconsciência do que fizeram. Mas é claro: eles precisam ficar 
inconscientes para fazer o mal, que tanto odeiam e temem. E não reparam que aqueles são os “espíritos” 
próprios da inconsciência, que atuam sempre que não tomamos posse de nossos pensamentos. 

É como na estória de “O médico e o monstro”: por não admitirmos nossas pequenas falhas, o nosso “mal” de 
cada dia, na extrema busca de “bem”, separamo-nos de nós mesmos. Ficamos com duas personalidades, que se 
ignoram mutuamente, no mais das vezes. Uma completamente renegada, e a outra, espezinhada. Terá sofrimento 
maior do que este? 

No entanto, “bem” e “mal” são complementares um ao outro, e é por esta relação que os males vêm a ser bens. 
Para fazer esta relação é necessário que sejamos práticos, não moralistas. Podemos transcender os valores 
consagrados culturalmente, experimentando-os em nossa sensibilidade. Basta confiar plenamente na sabedoria de 
nossa própria natureza que é divina, sendo espontâneos. Como a natureza de nossa natureza é complementar, a 
intuição mais primitiva para responder a um mal é o seu bem. É ela que o transforma, elaborando seu metabolismo vital. 
Pode ser “açoitar os vendedores do templo” ou dar a outra face, que antes não se pode saber. Entregar-nos à 
espontaneidade equivale a nos entregarmos à nossa perfeita organização universal, com total confiança no deus 
que a ordena. 

A espontaneidade, na maioria de nós, está tão esfacelada pela pensação, que muitos pensam que ela é compulsão. 
Mas é muito diferente, aliás o oposto, pois a espontaneidade resulta do respeito e reverência por nossa natureza 
divina, que permitimos se manifestar em nós. E a compulsão resulta do medo e desconfiança em relação a esta 
mesma natureza, que é considerada como “puramente animal”, cheia dos “baixos instintos”, precisando, 
portanto, de ser vigiada e reprimida. Como existe uma respeitadíssima doutrina que assim ensina, há uma 
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quantidade inumerável de pessoas que nisto acredita: que nossa natureza não é de confiança. Então a trocam 
pelas regras de conduta, cuja fatal complementação é a presença de compulsões, de “presos” escapando para a 
liberdade proibida. 

Enquanto a ação espontânea desponta de dentro, calma, segura, inteira, a compulsiva é como um vômito, e causa 
vergonha, culpa e justificativas. A única qualidade comum entre elas é a de serem instantâneas, mas a 
espontaneidade é sempre surpreendente, enquanto a compulsão é repetitiva, vindo sempre de um mesmo jeito. 
O que sentimos na espontaneidade é que é uma luz, que não se mostra antes da ação, pois ela é ação. E ação 
reveladora, que desmascara as falsidades, anunciando-se sempre com uma grande calma. Se a atenção está ligada 
nas sensações, recebe-a, com certeza. Pois é uma sensação, máxima em alegria, de permitir que nosso interior se 
manifeste, seja lá como for. A permissão de sermos verdadeiros, com todo o direito de o sermos, sem nenhum 
medo, felizes da vida! 

Mas a grande diferença entre espontaneidade e compulsão está na qualidade do sentimento experimentado: 
enquanto a primeira é larga, engraçada, satisfatória, a segunda dói na hora, e mais ainda depois, pois ela é a 
vergonha do si mesmo. Aliás, é o próprio exercício da vergonha, quando não nos damos ao direito de ser como 
somos. Então aperta o coração, diminui o ar da respiração e da inteligência, encurta a musculatura e esculpe 
nossas deformidades. Pois se deformamos a consideração que temos por nossa natureza, deformamo-nos. 
Somos nossos algozes e, consequentemente, nossas vítimas. Investindo contra nossa natureza, investimo-nos 
contra nossa estrutura, sofrendo nossa ação.  

Já no ato espontâneo a divindade da natureza está sendo reverenciada. Neste caso, sua resposta é calma e sábia: o 
sinal da antiga aliança, entre indivíduo e universo. A paz entre nossa ação e a ação universal, que nos dá o alento 
da felicidade. 

───── 

É um mundo bem estreito o da ira, como, aliás, todo o espaço da pensação  os domínios do ego , onde a 
vida é exercida em grau mínimo. Assim, a avareza ou cobiça exacerbada é a própria imagem desta miséria 
interior, que jamais se sente rica o suficiente para se satisfazer. A ânsia de ter sempre mais e o medo de gastar o 
que tem, forma-se com esta percepção aleijada, que só percebe a necessidade  um vazio que quer ser 
preenchido , e nunca a plenitude de saciedade, que a bioconsciência vive percebendo. E com a qual se regala. 

Não exercer atenção ao que existe, por estarmos no automatismo de um hábito mental, faz-nos percorrer sempre a 
mesma trilha, cuja repetição nos atormenta e nos leva a pensar que não temos solução. Esta é outra característica 
da pensação: o achar que somos irreversíveis, condenados a ser sempre como temos sido, enquanto a 
bioconsciência abre-nos todas as possibilidades experimentais oferecidas à nossa frente. 

Ocorre-me que só a preguiça explica a asneira de permanecer na insatisfação, afirmando que não há outro jeito, e 
sem experimentar outras formas de ser. Pois me parece que a preguiça primeira é a de compreender, cujo 
trabalho de atentar ao movimento do real deve lhe parecer demasiado. Então ela prefere os preconceitos ou 
interpretações que já estão prontas, e não precisam colear tão agilmente pelas transformações que tecem a vida. 
Por último ela desemboca na preguiça de agir, prolongando as interpretações em justificativas e julgamentos sem 
fim, para se eximir do que deixa de fazer. E entra no papel de convencer, já que não é de verdade. Mas é tão 
lerda e morosa que nisto se demora por toda uma vida, sem permitir à incauta vítima o salto para a atenção 
reveladora. 

 Este é o enovelar da pensação. 

 Libertar-se dele exige toda a energia da bioconsciência, que abre a prontidão para o que der e vier, já que a 
preguiça é ampla e pesada e “grudenta” e tem sempre um argumento qualquer para se justificar, nem que seja 
uma doença de fato, que esta é sua argúcia. Quando lhe damos abrigo mental costumamos dizer: “Eu sei o que 
tenho de fazer, mas não consigo”. Ou então: “Sei que preciso de fazer isto, e vou fazer, mas depois”. 

Os preguiçosos formam, com certeza, um imenso contigente de material precioso, não utilizado, à margem da 
alegria de criar caminhos novos, que deles nascem, mas não vão em frente, emaranhados pelo constante 
adiamento de sua inauguração. 

───── 



CopyMarket.com Saber Sentir - Ana Amália Ottoni  

 

79

Observando todos estes aspectos “pecos” (não elaborados conscientemente) de nosso comportamento, 
podemos notar que são limites com os quais nos acostumamos a permanecer dentro, como cercas de um pasto 
em que pastamos sempre, e do qual acreditamos que não conseguiremos sair. Esta tendência a repetir sempre um 
determinado comportamento leva-nos a perder a versatilidade que nos é intrínseca e, com ela, a satisfação de nos 
fazer com inteireza. 

Sair de qualquer limite começa por situar-se: saber-se limitado pela mesmice do hábito, observando as sensações 
da ânsia de repeti-lo e permanecer com estas sensações, conscientizando-as. Observar este estado de ser, sem trocá-lo 
pela saciação da ansiedade é o passo para fora da cerca. Fazê-lo atentamente exige não olhar para trás, para o 
problema, mas para dentro das sensações onde a solução já se apresenta sensorialmente, com uma paz antes 
desconhecida. A nova luz vai nos convidando a prosseguir, para perceber a riqueza das possibilidades em nós 
contidas, conhecendo-as ao experimentá-las. Pensar no problema serve apenas para aumentá-lo, já que ele é 
constituído por isto mesmo: pela pensação. 

Às vezes chegamos a sair do pecado, conhecendo o vasto sentimento de gratidão por nos termos libertado do 
vicio. No entanto, tal como Orfeu, que conseguiu que Hades lhe devolvesse Eurídice do reino dos mortos, com 
a única condição de não olhar para trás, ainda assim duvidou da imensa dádiva, e olhou, desta vez perdendo-a 
para sempre. “Olhar para trás”, duvidando da força divina colocada em ação dentro de nós, joga-nos por terra, 
depois de já termos conseguido nos erguer. 

Pecamos  secamo-nos  por colocar esta camada permanente de dúvida e desconfiança entre a vida sensível e 
a mental, atrofiando nossa capacidade de nos fazer felizes. 

───── 

Na minha infância, quando encontrávamos uma fruta seca, sem caldo, minguada, dizíamos que era “uma fruta peca”. 

Olhando para uma pequena “manga peca”, que abri para conhecer seu dentro, vi que ela não tinha dentro. Era composta 
apenas de casca, cuja espessura esculpia a forma arredondada da manga, sem a ser. Associei aquela descoberta ao “ser peco”: a 
pessoa que não se cumpre, que não elabora o próprio sumo e doçura e semente, ficando só na casca, na aparência do que não é. Isto 
que é pecar: negacear o próprio dentro, em prol do fora. 

───── 

Quando organizo minha ação a partir do centro sensível, percebo a sensação expansiva  força que se espalha para as 
extremidades, alavanca que me permite repousar as tensões ou esforços desnecessários. Percebo também a sensação de convergência, 
força centrípeta que nutre o centro com uma energia própria. Co-opero, assim, consciência e corpo, cuja junção sou eu me fazendo, 
aproveitando esta matéria-prima que é minha terra, minha carne divina. Então sinto que “Shambalah”  a cidade da harmonia 
, está dentro de mim, a felicidade se cumprindo desde o cerne carnal, e se irradiando para tudo que me rodeia. 

Centrada, experimento extremo bem-estar, e a serenidade que me permite ver tudo com mais clareza e sentido, sentindo a bênção de 
existir. 

Quando ensino esta forma de organizar o movimento, não só escuto seus praticantes relatarem coisas semelhantes às que experimento, 
como vejo estes resultados se expressando às claras em seus gestos: toda a corporeidade iluminada por dentro. 

───── 

Abrindo as possibilidades de fazer consciência através do empenho proprioceptivo, aumentamos tanto o prazer 
de viver, que nos libertamos da busca ansiosa de prazeres. Esta busca, que escava sempre o mesmo trajeto e 
nunca repousa, restringe-nos ao pior funcionamento dos processos nervosos e mentais, diminuindo nossa 
eficiência de raciocinar, perceber, sentir e agir. 

O “estado de pecado” é um estado de carência funcional, de subnutrição da consciência de ser. 

Ora, o alimento da consciência é o movimento, cuja riqueza de sensações restabelece o melhor funcionamento 
cerebral, estimulando-nos para as atividades criadoras de nosso ser: a realização das tarefas para as quais 
nascemos. Para elas somos norteados, guiados pelas sensações mais poderosas que nos habitam, que nos 
iluminam o caminho a ser feito. Para esta realização somos dotados de tendências inatas, de habilidades cujo 
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exercício nos delicía. Daí a importância da bioconsciência, a percepção das sutilezas que compõem a dinâmica de 
nosso ser. 

Beber desta fonte interior se assemelha ao sugar do leite materno: quanto mais é sugado, mais aumenta a 
produção. Quanto mais observamos esta multidão de verbos que nos atuam  as sensações , mais eles se 
escorrem para os canais da consciência, nutrindo-a. 

Estabelece-se, neste processo, uma vasta rede de informações, com múltiplas trocas entre as duas formas de 
inteligência, formando a sintaxe do auto conhecimento. Este é o conhecimento que nos salva da ansiedade e da 
angústia, pela fartura de satisfação que proporciona, na hora mesma em que é feito. 

───── 

A eternidade é agora. O eterno agora da consciência  a que só se conjuga no presente. Ela que é.  

A outra, a “eternidade sobrenatural”, já faz parte da novela pensante, que, por nunca ficar no é de ser, imagina 
que este é se situa depois da morte. 

E é mesmo: depois da morte dela, pensação. 

Sempre que a matamos, pulamos para o eterno ser que realmente somos felizes da vida! 

O hábito da crença ou suposição inventa uma transcendência alienada: o “sobrenatural”. A pretensão absurda de 
se colocar sobre a natureza, de se dizer superior à grande mãe que nos engendra a todos. Como é possível? Sair do 
aconchego da existência, separar-se do corpo do mundo, e ameaçar quem não acredita na sua invenção com o 
“fogo eterno”, é a performance de uma boa facção de nossa humanidade, que caiu na esparrela das crenças. Só 
mesmo quem não exerce nenhum auto conhecimento pode aceitar este tipo de conceito. E ainda passá-lo 
adiante, com toda sua carga de medo e insegurança! 

Feita de crenças  o tecido com que se teceu a “roupa nova do rei” ∗ esta atitude mental só engabela quem 
está tentando parecer o que não é: o ser peco. A criança  o ser em contínua criação , que é nosso estado 
natural, percebe as coisas como são, e vê claramente que “o rei está nu”. 

 Transcender é atravessar, ir além de onde já se chegou, a cada momento, fazendo a caminhada da consciência pela 
vida, com o cuidado de nada concluir ou fechar. Estar em travessia, toda em aberto  este o estado 
transcendente, a navegação da consciência pelo mar da vida. Sem o cultivo de nenhum apego, nenhum medo, 
absolutamente confiante na eternidade e sabedoria da vida. Nesta eternidade natural, nascer é se destacar do 
universo para se individualizar, e morrer é deixar de ser indivíduo separado, voltando a se integrar em universo. 
Provavelmente esta oscilação nascer-morrer ocorre para provocar a consciência toda abrangente, que abarque 
seu próprio processo criador, organizando-se como individualidade e como universalidade: como passagem. Neste 
ritmo de alternâncias, todos os setores auto organizadores da vida são enriquecidos de mais consciência de ser. 

Talvez a execução desta abrangência funcione como a plataforma para o próximo salto, a nova estação evolutiva 
do nosso ser, na viagem sem fim de nossa perfeição. 

Para que se agarrar ou empurrar qualquer coisa? 

O que está em extinção aparecerá sob uma outra forma, mais elaborada, num momento vindouro, já que o 
caminhar de tudo é a metamorfose. E o novo, que tanto nos assusta, e que costumamos empurrar para longe de 
nós, é a nova face, já metamorfoseada, de uma antiga instância de ser. A consciência universal experimenta 

                                                      
∗ A roupa nova do rei- Havia, há muito tempo, um rei que era muito vaidoso, sempre à busca de uma nova roupa para se exibir. Eis 
que chegaram ao seu reino dois espertalhões, que se diziam donos de um estofo mágico, com o qual afirmavam tecer roupas que 
só eram vistas por quem era inteligente e digno do cargo que ocupava, mas eram invisíveis para os tolos e indignos de suas 
funções .O rei logo se interessou e encomendou uma roupa desta para ele. Os falsos tecelões pegaram do tesouro real uma 
grande quantidade de ouro e pedras preciosas para fazer a tal “roupa”, com a qual o rei desfilaria no dia da procissão do reino, 
para a qual todo o povo estava convidado. E faziam grandes gestos, como se estivessem a tecer um grande manto, exclamando 
como o tecido estava ficando belo e magnífico. As pessoas iam ao local onde “trabalhavam”, e embora não vissem absolutamente 
nada, ficavam comentando sobre a elegância da roupa e os detalhes interessantes que possuíam, só pelo medo de serem 
considerados tolos. No dia da procissão, os tecelões “vestiram” o rei com a roupa inexistente, que saiu para desfilar completamente 
nú. Todos os presentes gabavam a beleza da roupa, até que uma criança pediu ao pai que a erguesse para que pudesse ver o rei, 
e então perguntou: “ por que o rei está nú?”- - “É a voz da inocência, que só expressa a verdade”, perceberam alguns. Mas todos 
os outros continuaram com medo de aceitar a evidência, pelo temor de serem acusados de tolos, exatamente por sentirem que o 
estavam sendo. 
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habitar em todas as formas de vida, e neste processo “arruma a casa” em que mora, organizando-a para melhor 
se integrar. Nesta “arrumação”, tudo se transforma, lenta e continuamente. 

A palavra “cosmo” significa exatamente isto: arrumação, ordenação. 

Para que, então, tanta luta para preservar formas de vida que estão em extinção? Elas estão em transformação, 
em processo cósmico. Todo ecossistema é dinâmico, mutante, que nada na natureza é fixo. 

A pressa em concluir, em chegar a uma conclusão, ocorre pela ânsia de ser ou parecer inteligente, uma 
característica da atitude dominada pela pensação, que só vê estruturas prontas, ao invés do processo de ser, já 
que se desvinculou da consciência orgânica, sensorial. Bem claro se torna que as conclusões apressadas  a 
“casca” da inteligência  demonstram sua falta de dentro ou miolo. E todas as crenças fazem parte desta pressa 
em acatar o dito e o lido, sem examinar suas relações com o todo, para descobrir se fazem sentido. 

Fazer consciência sensorial é perceber, extensivamente, nossa integração no processo da vida, que nos dilata e 
unifica. E calmamente perceber a mutação ocorrendo, nadando a favor desta correnteza e encontrando todos os 
nossos pedaços, espalhados por aí. 

 
 

domus 
 

Quando descubro meus pedaços 
espalhados, escondidos 
e os arrebanho a todos 
no lar do meu coração, 
então me faço inteira, 

 toda aceita e toda amada  
e me estendo ao longo de mim, 

ronronando de puro gosto. 
Ah! Que delícia descobrir, 
bem além de bem ou mal, 

o simples saber: 
o sabor de ser. 

Como então se torna fácil 
erguer-me a toda altura, 

sorvendo os vastos horizontes 
e entrar em qualquer ser, 
como o ar que se respira, 
ou o espírito que nos cria. 

 
No grande caldeirão 

borbulhante, 
somos translúcidas bolhas 
brincando de caleidoscópio 
com as mil luzes da vida. 
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15. O Salto e a Queda 

Ana Amália Ottoni 
 

“E a noite, nos infinitos recessos do Érebro, gera o primeiro entre todos, o ôvo de negras asas, e deste ôvo, fecundado pelos ventos, 
nasce Eros, o deus cobiçado, de dorso resplandescente e asas de ouro, semelhante aos torvelinhos rápidos do vento. E unido no amplo 
Tártaro com o Caos de asas tenebrosas, incubou e deu à luz a primeira geração de imortais. Não houve outros deuses antes que Eros 
misturasse todas as coisas...” 

(Cantos Órficos) 

───── 

A vida se manifesta sob os mais diversos aspectos, cuja auto organização prima por ser complementar. 

Este relacionamento complementar dos seres e seus movimentos caracteriza o verbo da vida, que organiza o 
universo como um único ser vivo, consciente, em permanente ação ordenadora da própria evolução. 

Do bojo deste verbo unificador partem centelhas de consciência  as sensações  que levam todos os seres a 
executar as funções que lhes são as mais apropriadas no grande jogo cósmico. Este funcionamento vai 
estruturando a matéria viva que o contém, que, por sua vez, vai se complexificando para melhor conscientizar ou 
perceber, deste modo ocorrendo um contínuo vir-a-ser evolutivo, que tanto expande a consciência como a 
existência. Cresce, assim, a inteligência dinâmica da vida, jorrando da experiência de se adaptar às mutações que 
provoca na matéria. 

Dentro deste processo forma-se, na espécie humana, as estruturas cerebrais do neo-cortex com sua função 
abstrata: a possibilidade de operacionar a consciência, além de recebê-la, como os outros seres. Nos seres 
puramente instintivos, a vontade é dirigida por uma vasta inteligência inscrita na própria estrutura, que os leva a 
sobreviver, procriar-se e adaptar-se às circunstâncias. A função abstrata inaugura a liberdade de ser, a 
possibilidade de escolha. 

A partir daí, o “novo” indivíduo pode interferir no processo individual e coletivo de ser, pode escolher o que 
fazer de si mesmo e do seu ambiente natural e psicossocial. Tamanho salto evolutivo contém, implicitamente, o 
risco da queda. Que também ocorre. Pois a nova função, destinada a desenvolver e aproveitar a inteligência já 
existente na própria matéria viva, pode também escapar-lhe, dela se divorciando. “Não separe o homem o que 
Deus uniu”: a inteligência abstrata da sensível, organizada corporalmente. 

 Quando unimos a abstração com o percebimento sensível, compreendemos nosso funcionamento e o dos 
outros seres, intensificando a inteligência através da sensibilidade. Cooperamos, nesta ação, com a evolução do 
grande Ser que integramos, usufruindo da alegria de nos criar. 

Mas quando separada das outras funções  de sua conexão com a vida , a função pensante inventa a ilusão, 
que corrompe a inteligência e a sensibilidade. Por este ato ocorre uma inversão dentro do processo evolutivo: o 
ser que adquiriu a possibilidade de se fazer, disto se utiliza na direção contrária à sua natureza. É a Queda, narrada 
por todos os mitos da gênese do mundo. O único ser que se liberta do comportamento puramente instintivo, usa 
desta liberdade para ir contra a inteireza de ser, e nisto se configura como o ser caído: o que subverte a ordem da 
vida.  

───── 

Quando destruimos nossa unidade interna, duvidando de nossa natureza divina, este ato reverbera no grande ser 
que somos como uma queda evolutiva, inaugurando uma cultura contrária à natureza, caracterizada pela dúvida, 
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o conflito, a angústia e o temor. Nesta desordem do “ecossistema humano”, feita pela degeneração da função 
abstrata, proliferam seres fictícios  abstrações de pessoas , que são os egos. Interpostos entre a sensibilidade 
e o intelecto, impedem sua mútua interpenetração ou junção criadora, dificultando o desenvolvimento das 
funções evolutivas. 

Ilusões ou ficções pensantes, os egos se compõem como uma estrutura parasita em nosso interior, apagando a 
vitalidade e inteligência que nos são inerentes e deixando-nos em condição de penúria e carência, sem a 
autonomia que nos é essencial. 

Quando, porém, uma função não se exerce, a estrutura que lhe corresponde se atrofia: se nos recusarmos a 
exercer a abstração deste modo degenerado, nossos egos ficarão atrofiados, até morrerem de inanição. 

E ficaremos livres para crescer. 

Naturalmente que esta recusa deve ser sustentada pelo fortalecimento da atenção, que é a capacidade pensante 
administrada, aprendendo a se organizar com o verbo orgânico, corporal. 

Quando aplicamos atenção na investigação sensorial-motora, percebemos a transitoriedade de tudo como a única 
qualidade permanente no processo vital. E por isto não nos agarramos nem fugimos de nada, sabedores de que 
tudo passa. Não “substantivamos” nossos verbos  ações e estados de ser , considerando-os fixos ou 
permanentes, pois percebemos que isto é grosso engano. No exercício da bioconsciência, sabemo-nos mutantes, 
dentro da grande mutação. Então não sofremos com a passagem, a infinita viagem da vida, em cujas estações 
experimentamos todos os sentimentos e conhecimentos possíveis. Pelo contrário, alegramo-nos com tanta 
aprendizagem, mesmo quando há tristezas. Parar de aprender é como provocar a morte da consciência, a que 
desenha nossa evolução para a sabedoria e felicidade. 

 Se não a fazemos com todo empenho, caimos vítimas da mistificação dos egos, que, por não saberem viver, 
lutam contra a mutação, tendo-lhe medo e opondo-lhe resistência. Nisto, criam o nosso sofrimento, configurado 
como tensões opostas dentro do nosso ser.  

───── 

Nada nos retarda tanto como a mistificação, que nos coloca no terreno minado das crenças, onde proliferam os 
enganos e se troca a vocação investigadora pela aceitação de dogmas.  

Estes ocorrem em todos os setores da atividade humana, tanto nas consideradas religiosas como nas políticas, 
comerciais e até  quem diria !  nas científicas. 

Os dogmas ou crenças do setor considerado científico são os menos investigados e questionados, tamanho o 
respeito que se tem pelas teorias e pelos seus representantes. Mas como proliferam!  

A única função da crença é manter o ego, dar-lhe continuidade, já que são feitos pela mesma auto enganação. 
(Crença, aqui, não tem a conotação de fé ou confiança, mas do acatamento de “verdades pensadas”, que nos são 
oferecidas em profusão.)  

Sempre que nos identificamos com o ego perdemo-nos de nossa natureza, da confortável sensação de “estar em 
casa”, para sermos esta coisa vulnerável, dependente das opiniões alheias, que infla e desinfla ao sabor do que lhe 
ocorre de fora, vítima das palavras, cuja vento nunca cessa. 

Fruto da abstração não administrada, o ego é o “conflito em pessoa”, o eterno Fausto dividido entre Deus e 
Mefistófeles, entre o vislumbre do céu e o comércio da própria alma. 

Constitui-se na conjugação do fruto proibido, na estupidez perceptiva, que nos tapa o ser mesmo que somos, 
apresentando-se para nós como se o fosse. 

A pensação, obreira do ego, funciona como uma droga psicotrópica, cuja curva ascendente, que o infla, sobe 
enquanto acreditamos no valor do que nos é atribuído, e a curva descendente, ou depressão, ocorre quando não 
valorizamos estas atribuições. Como este comportamento não é guiado pela atenção perceptiva ao que existe, não 
tem relação alguma com a realidade. E esta oscilação nos deixa neuróticos, inseguros e ansiosos, pois nunca 
temos certeza do que os outros estão pensando sobre nós.  

Ficar dependente do que não se pode saber? 
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───── 

Uma vez ouvi a seguinte estória: “um crítico de arte acreditava que o sucesso de qualquer artista é “feito” pela 
crítica, enquanto um outro acreditava no valor intrínseco da boa obra como responsável pelo sucesso do autor. 
Resolveram fazer uma aposta: escolheram ao acaso um rapaz que pintava seus quadros na rua, no bairro dos 
artistas, e fizeram a “descoberta” de sua obra. Começaram a fazer artigos extremamente elogiosos sobre seu 
trabalho e logo foi possível uma exposição numa galeria famosa, a badalação subindo cada vez mais, e os preços 
dos quadros acompanhando. Não demorou que ele fosse considerado o melhor pintor, o mais caro, e nem dava 
conta de tanta encomenda.  

No auge da fama e da glória do jovem pintor, os dois críticos resolveram contar o que tinha realmente 
acontecido, pelos meios de comunicação de massa, confessando que tudo era uma farsa: apenas uma experiência 
para decidir uma aposta. 

O pintor não resistiu e suicidou. E depois de sua morte, a maior parte das pessoas que conhecia seu trabalho 
chegou à conclusão de que ele era realmente muito bom, independente da crítica.” 

O ego é assim: objeto abstrato, usável e abusável por quem o queira, inflado ou esvaziado conforme o objetivo 
da utilização. Ai de quem com ele se identificar, pois é absolutamente certo que sofrerá atrozes enganos, 
angústias e medos.  

Sendo o ego constituído pelo apego e pelo medo em relação às possíveis opiniões sobre seu ser (que nem é), ele 
raramente está à vontade, prisioneiro que é de suposições, que levam a pessoa a forçar e torcer seu 
comportamento, deixando de ser espontânea. 

Reino dos artifícios, o ego inventa um medo que, como tudo que ele inventa, não é natural: o medo do ridículo. 

Lembro-me de um curso interdisciplinar, do qual participei em conjunção com vários outros professores, no qual 
dois alunos quase nunca faziam as minhas aulas. Num seminário geral do curso para discutir nossas dificuldades, 
um destes falou: “Acho ridículo esse negócio de “mover vértebra por vértebra”. Não faço isto de jeito nenhum!”. 
E enquanto dizia isto, seu maxilar inferior se projetava para a frente, e a boca se retorcia para baixo, num esgar 
de desprezo e ironia. “E ficar olhando nos olhos? Tem coisa mais ridícula?”, disse o outro. E ambos estavam 
inflamados de ódio, pela simples possibilidade de se exporem ao natural. 

Pois é: para quem está encharcado de ego, no exagero da pensação, os medos e os limites estão em toda parte. 
Seus “deves” e “não podes” proliferam como mosquitos na água parada. Morrem de medo de julgamentos, e 
estão sempre a julgar, sendo esta a atmosfera que o ego respira: a de um júri. 

Tamanho desvio da própria natureza não é percebido, posto constituir-se na disfunção mesma da capacidade 
auto perceptiva. Totalmente voltados para fora  para o olhar dos outros , como é possível ver dentro? E o 
que é considerado “de dentro” são abstrações sobre os sentimentos, nunca o sentir sensorial de fato. 

Onde encontrei o trabalho mais completo sobre a pensação, foi em “O Ser e o Nada”, de Jean Paul Sartre, 
principalmente no capítulo “A Má-Fé”. Com a diferença de que ele usa o nome “consciência de ser” para 
designar o funcionamento da pensação, que, na verdade, por não conscientizar nada, não merece aquele nome. O 
processo de pensar sobre si mesmo instituindo-se como o próprio ser, que dele sofre os efeitos deformadores, só 
merece mesmo o nome de pensação. 

A consciência de ser, tal como percebo e conjugo, é encarnada no ser: é consciência sensorial expandindo-se pela 
ação  seu alimento e caminho perceptivo. Seu dinamismo acompanha a dinâmica da vida se metamorfoseando 
sem parar, não dando tempo para parar em um determinado ponto-de-vista sobre si mesmo, posto que este se 
renova continuamente, coleando cada movimento corporal, dançando juntinho com a vida. 

Quando a exercemos, a inteireza de nosso ser se aglutina sob sua liderança, produzindo o máximo de ações 
investigadoras e realizadoras do que nos importa. Este é o estado de “cultura in-natura”  quando nosso fazer 
corresponde inteiramente à nossa natureza. Sendo nosso verbo síntese, dele brota a alegria e o entusiasmo 
amoroso, que nos leva a estruturar harmonias individuais e coletivas. 

 Estar construindo é o que importa: vale mais a ação, a busca de soluções circunstanciais, cuja eficácia pode ser 
verificada e aperfeiçoada enquanto é feita, em vez dos “grandes finais”, sonhados e planejados com tantas 
palavras que nunca se realizam.  
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Aos ideais provenientes da pensação sobram discursos, mas lhes falta o ímpeto para a prática  propriedade 
exclusiva da bioconsciência, que emerge do corpo e para ele retorna em movimento realizador. 

───── 

Tanto na infância da espécie como na do indivíduo, a experiência que provoca o desvio da consciência de ser em 
pensação é a proibição ameaçadora  a relação vertical, onde um manda e o outro se submete à ordem alheia. 
Que tanto ocorre externamente, dos adultos para com as crianças, dos mais fortes para com os mais fracos, 
como internamente, dos conceitos para com os sentimentos. 

Este tipo de relação, que faz com que nos sintamos inseguros e amedrontados em nossa experimentação da vida, 
leva-nos a fantasiar sobre a luta dos contrários, onde uns perdem e outros vencem, ou uns têm e outros tomam, 
deixando de perceber que tudo é constituído de passos, movimentos complementares, metabolismo natural de 
um momento em outro, de um modo de ser em outro. Engolfados pelo sentimento de insuficiência, 
proporcionado pela relação vertical, perdemos gradativamente o exercício da bioconsciência, do qual 
dependemos para cumprir nossa natureza. 

Respeitando seu funcionamento natural nas crianças, sem jamais rompê-lo com impaciência e ameaças, mas 
dispondo-nos a acompanhá-lo com reverência e toda a energia psicorgânica que exige, teremos o privilégio de 
assistir a evolução humana se processando nelas, quase sem o atraso da Queda. 

E em nós, que já experimentamos a substituição da consciência pela compulsão de pensar, em nós também 
podemos acelerar o crescimento interrompido, retomando o empenho na função original. 

E comeremos do fruto da árvore da vida, que se ergue bem no centro do paraíso reconquistado. 

Cada um de nós que se acasala com a própria natureza, que consegue domar a abstração e colocá-la a seu serviço, 
concentrando-a em atenção sensorial, cumpre sua própria soberania. 

No momento mesmo em que o faz, todos os outros de nossa espécie experimentamos uma nova claridade, uma 
agudeza auto perceptiva que antes desconhecíamos: erguemo-nos acima de nós mesmos, na escalada de nosso 
ser. 

Evoluímos. 

 
Escritura Encarnada 

Como esta caneta, 
macia, leve, úmida, 

na mão do deus quero ficar 
para que ele escreva a minha estória 

do jeito que bem quiser, 
que é como bem sei. 

O olho com que eu o vejo 
é o mesmo com que ele me vê, 
então estamos de pleno acordo: 

ele me cria 
na mesma medida em que o crio, 

pois nosso reino é o mesmo 
que aos frutos amadurece. 

 
Meus encargos mais difíceis, 

Eles os confiou a mim 
por saber-me capaz de resolvê-los. 
Reparar nisto acende uma nova luz 

que mostra que confiar em mim 
é a mais alta fé 

nele, que me escreve. 
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16. O Universo das Sensações 

Ana Amália Ottoni 
 

 

Tal como o lençol d’água vem das profundezas para a superfície sob a forma de poços, brotos d’água, lagos ou 
rios, da mesma forma a consciência universal emerge sob a forma de consciências individuais, com toda sua 
infinita variedade. 

A vida, que é movimento, manifesta-se em sensações que permeiam toda a matéria, oferecendo-se como 
alimento para a consciência: como sua matéria-prima. Fazer consciência da sutileza das sensações, faz-nos 
apreender seus pedidos vitais, e usufruir da exuberante gratificação que proporcionam quando lhes atendemos. 
Neste atendimento, descobrimos dentro de nós o fio permanente da evolução que, através do instinto de 
conhecer e amar  experimentar a vida , carrega-nos para o oceano das realizações de nosso ser coletivo. 

O que nos tem impedido estas vastas possibilidades é exatamente a parca percepção sensorial, a falta da vivência 
consciente de nossa corporeidade, cuja luz nos mostra claramente que pertencemos à dinâmica rede de vida do 
universo. 

───── 

Todo o mundo de informações passado pela mídia, que abarrota nossas mentes com sua carga extremamente 
deturpada e deturpadora, freqüentemente não é filtrado por nossa inteligência: simplesmente nos entra e fica nos 
habitando como se fosse a realidade. E como nos habita a todos e entra na conversa de todo mundo, fica 
convencionado que é verdadeiro, sem que ninguém perceba que está sendo invadido por idéias, conceitos, 
ideologias, a ponto de deixar de perceber os movimentos da própria vida. 

Dia desses li uma reportagem sobre a “necessidade” de se tomar substâncias elaboradas pelas indústrias 
farmacêuticas, onde nenhum dado era científico, experimental. Claramente uma matéria paga por alguma ou 
algumas dessas indústrias, temerosas de terem diminuídas suas vendas em decorrência da visão holística que vem 
se formando entre nós, com a qual nos libertamos de sua influência química-física-cultural. No entanto, uma 
quantidade enorme de pessoas lê aquilo e acredita: aceita como verdadeiro só porque está escrito. E assim se tece 
esta rede de crenças no que está escrito, ou falado e visto na televisão, sem o menor respeito pela nossa 
inteligência, seguindo “autoridades” que erigimos sem o menor critério experimental, valorizadas apenas por se 
apoiarem nas velhíssimas noções acadêmicas, sumamente teóricas. Outro absurdo foi a notícia da “ descoberta” 
de cientistas americanos (que “ciência” é esta?) de que a felicidade é determinada geneticamente, que logo 
encontrou eco naqueles que aceitam verdades prontas. É a globalização do determinismo, para empobrecer ainda 
mais nossa capacidade de auto conhecimento e do mais essencial bom senso. Certo é que aquilo que acreditamos 
e costumamos repetir a respeito de nossas crianças acaba se tornando, consciente ou inconscientemente, 
realizado por elas. Imagine então como fica a criança taxada e tratada como inapta para a felicidade! Sem chance 
para a auto estima e o amor pela vida, cuja “injustiça” criou sua genética espúria!  

───── 
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Sentir-saber que estamos a caminho, que tudo e todos caminhamos juntos para a crescente compreensão de que 
tudo e todos somos um, retira-nos do estado de ansiedade, aflição e angústia, no qual entramos por não perceber 
a unidade que nos ampara e aconchega a todos. 

Operacionar a consciência para perceber nossa unidade é o que nos faz atingir  pelo fundo  a todos nossos 
semelhantes. Equivale a limpar os veios que nos ligam ao nosso “lençol d’água”  o espírito universo. E a 
permitir que sua força nos atravesse aos borbotões, conferindo-nos o ímpeto original para a liberdade de ser, 
com o qual nascemos, mas que, progressivamente, viemos a perder. 

Cada pessoa que se torna um canal limpo, que se liberta dos enganos comuns ao uso abusivo da abstração, 
facilita também aos demais a pureza perceptiva da realidade, cujo fluxo de evidência aumenta a cada obstáculo 
que se lhe retiramos. Pois jogamos com o Todo: tudo que fazemos reverbera na grande teia dinâmica da vida.. A 
compreensão desta universalidade que nos é intrínseca abre a importância de cada ato praticado, já que nossa 
atuação desenha o destino que nos é comum a todos. 

Queiramos ou não, somos “um por todos e todos por um”, por força de nossa natureza coletiva. Aprender a nos 
tornar versados nesta imensidão de ser salva-nos da mesquinhez individualista, em que já nos acostumamos a 
residir, sofrendo a saudade da grandeza perdida. E a funda alegria de nos sabermos tanto dá-nos o impulso 
necessário para o que temos a fazer. 

───── 

Depois que perdemos alguma coisa é que lhe damos valor. Por isto o diabo  o símbolo do que perdeu a alma 
 está sempre querendo comprá-la. Em todas as estórias em que aparece, ele dá tudo, todas as riquezas 
materiais, em troca da cobiçada alma. E o ingênuo vendedor é sempre engabelado pelas riquezas e facilidades, 
com as quais não tem como se satisfazer, já que fica sem alma  a capacidade de sentir. 

Simbolicamente, o diabo é o pensamento que se desvinculou da vida, que se supôs mais inteligente do que a 
criadora inteligência da vida, desta forma perdendo a sensibilidade vital: a capacidade de amar. 

Significando a astúcia com que tentamos nos sobrepor à nossa natureza, o diabo é também a eterna insatisfação, 
a angústia de se amputar da própria essência. 

E todos nós configuramos este aspecto diabólico, dividido, quando perdemos o sentimento de pertencer ao 
Todo, de conjugar a totalidade dos seres existentes, com todo o amor que é natural sentirmos por nós mesmos. 
Isto ocorre ao trocarmos o sentimento-de-ser-o-mundo  coisa nossa  por uma visão-de-mundo dada pelos 
outros, pela mídia. Só quando esta visão é construída a partir do sentir, a compreensão que engendra verte 
naturalmente em ação criadora, que assim se comporta a vida. 

Podemos desvanecer o diabo, o destruidor de nossa unidade, quando desenhamos o círculo de luz consciente em 
torno de nós, trazendo a fugidia abstração para a concretude de ser atenção. Concreta e delicada, a atenção 
funciona como a ponta do lápis que vai seguindo a linha dinâmica da vida, neste trabalho nos protegendo da 
legião de demônios mentais que estão sempre prontos a nos invadir em turva pensação. Decerto por isto a 
extensa simbologia das lendas e mitos nos adverte de que só temos duas opções: ou trabalhamos para educar o 
que nos destrói, resgatando a preciosidade da vida em nós, ou somos destruídos por ele, cedendo-lhe nossa alma.  
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Agora 

 

primeiro eu salto, mergulho, dou-me, 
e o paraíso me recebe e me invade, 

como se esperasse apenas minha investida, 
para investir em mim também. 

 
E agora estamos um dentro do outro, interpenetrados. 

 
Eu inspiro, ele expira, 

eu dou um passo, 
ele dá outro, 

embora eu seja só eu, 
e ele seja o Todo. 

 
E agora que somos Um, 

ondulamos 
em peso, impulso, leveza, vôo, 

e nossa gargalhada sacode a terra 
e estremecemos de tanto gozo de existir. 

dentro do rio de luz 
que viaja pela eternidade. 
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17.  Bioconsciência –  

O Paradigma que Integra Saúde e Educação 
Ana Amália Ottoni 

 

 

A abordagem da bioconsciência, sumamente holística, entra na intimidade sensorial para investigar os bastidores 
da vida, e percebe que a atividade terapêutica realmente eficaz é educativa, tanto quanto a verdadeira educação é 
terapêutica. Pois todo engenho deve convergir para a tarefa de tornar o ser humano mais completo: sábio, feliz, 
saudável, tanto individual como coletivamente. 

A engenhosidade mais refinada vem da vivência sensorial que apreende o conteúdo emocional de cada gesto, 
conduzindo-nos à plenitude perceptiva. A percepção emocional do gesto está conectada com as estruturas do 
paleo-cérebro, e por isto, quando atentamente percebida, desperta as mais vívidas e profundas sensações de 
prazer. A intensidade deste prazer é o maior estímulo para que treinemos a fina percepção de nossos gestos, que 
nos mantém na mais equilibradora de nossas funções: a atenção proprioceptiva. Além de produzir a clareza 
cognitiva e sensível da ação, é comprovado seu poder de metabolizar os sofrimentos provocados pela obsessão 
com eventos traumáticos e as associações repetitivas da carência afetiva, sanando as neuroses, psicoses e demais 
problemas corpo-mentais.  

Quando este treinamento é feito em grupos de trabalho de corpo, onde as possibilidades gestuais se multiplicam, 
seu alcance operacional se faz mais vasto, e experimentamos a sensibilidade de nosso ser coletivo. Surpreendente 
e profunda, esta experiência nos marca pela vida afora.  

A atividade bioconsciente, configurada como um processo terapêutivo-educativo, incide sobre nossa totalidade. 
São vivências de nossa mais plena sanidade, e por isto significam o caminho mais curto para chegarmos à saúde 
total: psicorgânica, ambiental e social. 

Criar espaços para essas vivências é, pois, o procedimento mais necessário: nas escolas, nos hospitais, 
principalmente os psiquiátricos, nos ambulatórios médicos, nos parques públicos, nas empresas, nas prisões, etc. 

 Quanto mais nos for oferecida a oportunidade de experimentar nossa integração e inteireza (sanidade), menos patologias haverão 
entre nós 

Mais importante do que qualquer outra vacina é a bioconsciência, com a qual nos imunizamos contra a turbação mental e seus efeitos 
patológicos.  

Pois todo processo patológico deriva, principalmente, do reiterado divórcio entre pensar, sentir e agir, 
estimulado por todos os setores de nossa cultura, tão divisora da vida que desmantela sua organicidade. 

O mal estar da civilização tem progredido em toda sorte de doenças, sintomas psicossomáticos, violência e 
criminalidade sem precedentes, exatamente por termos relegado a sensibilidade à repressão, desde a mais tenra 
infância.  

 O trabalho bioconsciente, que é um mergulho interior, desperta nossas faces reprimidas, permitindo-lhes 
expressar-se de modo saudável, além de trazer à tona da consciência o sentido lúdico e o espírito de equipe do 
movimento grupal, que nos equipa para bem conviver. 

Como este tipo de conhecimento não carece de leitura ou qualquer outro pré-requisito, e nem mesmo de sala de 
aula, podendo se dar em espaços a céu aberto, muito fácil será sua instauração, bastando que compreendamos 
sua necessidade. 
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No próprio meio médico e educacional tem tido lugar a mais violenta divisão do fenômeno humano, onde a 
sensibilidade é analisada, julgada e subjugada, mas não vivenciada conscientemente. Desta negação resulta a 
ausência da inteligência sensível-emocional, que se expressa em ações sábias e saudáveis, enquanto o super 
valorizado intelecto não nos deixa sair das palavras, que só ocupam muito tempo e espaço, mas nada mudam. 

───── 

— “Quem é o médico aqui, eu ou você?”  

— “Limite-se ao seu papel de paciente. Quem sabe o que fazer com você sou eu, que estudei para isto.” 

Praticamente todas as pessoas já escutaram este argumento “patriarcal”, que caracteriza o modelo médico de 
nossa cultura. 

Trocando a atividade sensorial investigadora de nossas questões patológicas pelo acatamento das interpretações 
oferecidas pela literatura médica e ou psicanalítica, subestimamos o valor da experiência e superestimamos o 
valor teórico e livresco. E este, ao invés de ser utilizado como hipótese, acaba sendo investido da categoria de 
verdade diagnóstica, tão arbitrária que seus usuários vivem discordando uns dos outros. 

Substitui-se, desta forma, a verdade experimental, que é verificável ou científica, pela “verdade teórica”, imposta 
como se fosse científica. E no lugar da necessária cumplicidade e mútua confiança entre terapeutas e seus clientes, que 
criaria um clima propício à cura e ao avanço dos conhecimentos terapêuticos, o que ocorre, no mais das vezes, é 
uma relação vertical, onde um lado estabelece as regras, e o outro as segue, mesmo sem entender. E sem 
entender nosso processo terapêutico, como é possível conduzí-lo para sua plenitude? 

É necessário que este entendimento se faça em ambientes acolhedores, de cunho terapêutico-educativo, através 
de vivências onde nossa sensibilidade possa se expressar às claras, nosso corpo todo atravessado pela 
consciência! Onde nosso ser coletivo seja sentido como o grande organismo de todos os indivíduos, com a 
incrível diversidade de nossas mil faces, todas admitidas e assumidas. Então existirá paz entre os homens, que já 
é o exercício da saúde social. 

 A simplicidade deste procedimento não anula a imensidão de seu alcance, a menos que se queira continuar 
cultuando a complicação e a hierarquia acadêmica e social entre nossos semelhantes, que tanto tem nos 
prejudicado e atrasado.  

───── 

Nosso ser é, essencialmente, uma relação mente-corpo, indivíduo-universo, transcêndencia-imanência. Em 
nenhum momento deixamos de ser um “casamento”, e sempre que um dos “cônjuges” for subjugado, nossa 
integridade vai por água abaixo. 

Em “L’angoise du monde moderne” e “La conquete du controle cerebral”, o Dr. R. Vittoz afirma: “o cérebro 
funciona com um ritmo de alternância sucessivamente emissor, quando pensa, e receptor, quando registra sensações. 
No funcionamento saudável, esta alternância é harmoniosa. Quando, porém há uma sobrecarga na função ativa 
(pensar), vê-se parecer o nervosismo, a fadiga, uma superatividade intelectual febril e prejudicial, e a impressão de 
estar “fora de si”. A percepção sensorial funciona como o alimento cerebral, recarregando as baterias ou 
acumuladores mentais.” Ela é a atenção viva, sem esforço, voltada para as sensações dos movimentos corporais, 
incluindo os mínimos, que se faz com os olhos, língua, garganta, respiração, etc. 

Na investigação sensorial-motora de nosso ser, saímos do estado de estresse provocado pela compulsão de 
pensar, exatamente por ser aquela a função que lhe serve de antídoto. É com ela que restabelecemos o equilíbrio 
do ritmo cerebral, quando então nos sentimos serenos e bem dispostos, toda a saúde se restabelecendo 
plenamente. No estado bioconsciente absorvemos a vida com delícia e calma, todos os apetites aquietados pela 
satisfação maior de sentir a sabedoria que reside em nós. Chega uma nova força, que sentimos no corpo e na 
mente ou, mais precisamente, no corpomente. Força de descobrir, amar e realizar as decisões que mais nos 
importam.  
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───── 

Provavelmente não passa um mês sem que me apareça alguém que recebeu “ordens médicas” de repouso, por 
motivo de estar estressado. Nesta semana mesmo veio uma senhora, dona de um bar, contando-me que teve que 
passar seu estabelecimento, por ter sido alertada pelo seu médico de que não deve mais trabalhar, já que sua 
pressão arterial está muito alta. Logo ela, que adora seu trabalho, achando-o divertido, e detesta ficar à toa! “Mas 
ele disse que posso ter um derrame a qualquer momento, e ficar aleijada para o resto da vida. O que eu posso 
fazer?” E agora, no seu repouso forçado, aumentou em muito a pensação, pois, não havendo ocupação real, há, 
para compensar, muita “pré-ocupação”, e todo um doentio cultivo de pensamentos apreensivos, depressores, 
que acabam por aumentar sua pressão arterial. 

Pior ainda foi uma outra, que me afirmou com ênfase: “eu tenho pressão alta, igual a minha mãe. E o médico já 
avisou que quando a minha filha fizer 25 anos, ela também terá”. (Repare na forma posessiva de se referir à 
doença, como se fosse uma propriedade adquirida). 

 Esta absurda autoridade que se costuma conferir ao que dizem os médicos, acreditando que eles conhecem a 
natureza humana e que têm o “poder de vida e de morte”, resulta no prolongamento da doença, pois o 
organismo inteiro se organiza conforme a crença que nele colocamos. São inúmeros os casos em que a atitude 
mental-emocional determinou a cura ou, ao contrário até a morte de pessoas. O caso extremo é ilustrado pela 
experiência feita por alguns médicos e psicólogos norte americanos, que pediram permissão para submeter uma 
pessoa condenada à cadeira elétrica a um processo de indução que acreditavam poder levá-la à morte. E assim 
fizeram: vendaram-lhe os olhos, colocaram-lhe uma agulha na veia do braço, e disseram-lhe que esgotariam todo 
o seu sangue, pouco a pouco. Embora, na realidade, não lhe tirassem sangue nenhum, foram lhe avisando que já 
tinham tirado um litro, depois dois, e assim por diante, até chegarem à “sentença final”, de que se acabara todo o 
sangue que tinha no corpo. A pessoa morreu imediatamente ao escutar estas palavras, sem, na verdade, ter 
perdido qualquer quantidade de sangue. 

No meu núcleo de bioconsciência testemunhei vários casos de pessoas que chegavam dizendo que sua pressão 
arterial estava muito alta, e quando ao sair, medindo-a novamente, constatavam que se normalizara, 
simplesmente com as dinâmicas grupais, onde predomina a alegria e as descobertas sobre o próprio ser, ou 
também com o relaxamento dinâmico, feito individualmente. Lembro-me de uma senhora que atravessava o 
período da menopausa, sempre a reclamar de uma insuportável onda de calor vinda lá de dentro de seu corpo. 
Eu a induzia a um relaxamento profundo, pedindo para observar atentamente a própria respiração e os pequenos 
movimentos dirigidos por minha voz. Em poucos minutos, o tal calor desaparecia, e ela gozava de um extremo 
bem estar.  

Todos nós podemos experimentar como o estado de passividade mental, nos torna intensamente tranqüilos, 
regulariza todas as funções e nos induz ao processo curativo, que nos é natural.  

───── 

A divisão entre corpo e mente faz parte integrante do modelo médico dominante em nossa cultura, tirando dos 
médicos a percepção mais abrangente de que devem tratar das pessoas, e não só dos sintomas nelas 
manifestados. 

A crescente especialização em partes ou funções cada vez menores do organismo tem contribuído para que 
percam ainda mais a noção sistêmica, que leva em consideração a união dos aspectos psíquicos e ambientais com 
os orgânicos. Através da tendência de reduzir a pessoa a suas partes estruturais, a medicina tem perdido de vista 
que toda doença provém, antes de tudo, do desequilíbrio do ritmo cerebral, que só depende de nós. Foi comprovado 
que a presença das mesmas bactérias ou vírus em organismos diferentes causavam reações diferentes, ou até 
mesmo nenhuma reação verificável, o que demonstra que é a atitude psicossomática, que determina a ocorrência 
ou não de doenças. No entanto, o “modelo bacteriano” impera nas escolas de medicina, por estar mais de acordo 
com a intervenção medicamentosa, altamente estimulada pelos laboratórios farmacêuticos, cuja indústria e 
comércio são dos que mais crescem no mundo. Além do que, este reducionismo bacteriológico é bem mais 
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simplista do que as sutis considerações psicorgânicas, que requerem maior conhecimento da natureza humana e 
mais respeito pelo poder de cura intrínseco à vida, presente em todos os organismos. É por isto que muitos 
médicos, que já conhecem a terapêutica bioconsciente, consideram-na necessária não só como disciplina do 
curso básico de medicina, como nas diversas especializações que o seguem. Ressaltam que o referido treinamento 
e a filosofia que o fundamenta resultaria numa renovação ética e científica da medicina em seu todo operacional.  

───── 

Há alguns anos li a respeito de uma pequena e primitiva comunidade andina, que provocou grande rebuliço entre 
os pesquisadores, tamanho seu nível de saúde e longevidade, com muitos de seus indivíduos beirando os 170, 
180 anos. Extensas pesquisas revelaram que não sofriam nenhum tipo de doença, nem mesmo verminose, pois 
embora tivessem vermes, estes não lhes causavam nenhum dano. Como nunca haviam experimentado sintomas 
desagradáveis referentes ao seu parasitismo, também nunca o combateram, com ele vivendo em perfeita sintonia, 
como, aliás, com todo seu ambiente. 

Seu “segredo”? Muita atividade física (eram lavradores), alimentação frugal e saudável e uma vida simples e 
alegre, cheia de danças para celebrar plantios e colheitas, nascimentos, casamentos, ou, simplesmente, noites 
enluaradas. Sem nenhuma ansiedade permanente, apenas as circunstanciais, passageiras.  

Convivendo intimamente com os ritmos da natureza, com eles aprendiam a se harmonizar, a tal ponto que lhes 
era desconhecida a mania de competição. Também não entendiam para que ter mais do que o necessário, já que 
se sentiam perfeitamente bem com sua frugalidade. 

───── 

Adotando a abordagem bioconsciente, que é mais eficiente por ser educativa, levando em consideração os 
sentimentos, a inteligência e a colaboração ativa dos clientes (não “pacientes”), no seu processo preventivo ou 
curativo para se tornarem plenamente saudáveis, os médicos podem usufruir mais vantagens para eles e sua 
clientela . 

Na evolução da consciência de ser, chega-se, naturalmente, a uma maior capacidade de síntese. Quanto mais nos 
percebemos tais como somos, mais penetramos no cerne da natureza humana, aumentando nosso poder de 
transformar atitudes doentias em saudáveis. Todos os profissionais da saúde seriam altamente beneficiados pelo 
treinamento bioconsciente, o que reduziria seu estresse e os tornaria mais competentes na redução do estresse de 
sua clientela. 

Na verdade, toda a busca para encontrar o mecanismo molecular para os problemas orgânicos peca por não 
considerar a vasta interação sistêmica de todos os organismos vivos. Além disto, a alta tecnologia dos exames 
para-médicos, de altíssimo custo, substituiu a perícia e a eficácia de procedimentos simples, sem nenhum aparato, 
porém muito mais adequados à cura dos doentes. 

A desnutrição, uma das causas da perda da resistência às doenças infecciosas, costuma ser também qualitativa, 
além de quantitativa. Sua referência, portanto, não é só em relação à produção econômica, mas à educação 
precária, que não leva em consideração a preparação básica para a vida. É surpreendente verificar como pessoas 
abastadas e bem posicionadas socialmente se alimentam mal, por descuido consigo mesmas e por ignorância das 
propriedades nutritivas dos alimentos. 

As “doenças da civilização”  hipertensão, cardiopatias, câncer, diabetes, reumatismos, osteoporose e outras 
degenerações  são diretamente provocadas por dietas muito ricas em conservas, gorduras e açúcar*, vida 
muito sedentária, abuso de drogas farmacêuticas e, principalmente, a atitudes estressantes, que desorganizam o 
funcionamento cerebral e, assim, de toda a pessoa. 

Ao invés de perceber e apontar esta via real de acesso à doença, muitos médicos, (talvez a maioria), aumentam as 
atitudes estressantes de seus clientes ao tratarem das doenças como se fossem propriedade estrutural das pessoas 
que delas estão sofrendo, tipo “problemas de fabricação” ou “desgaste do motor”, para os quais “não existe 
cura”. (Eu mesma já ouvi deles este tipo de argumentação, com a diferença que parti para uma séria investigação 
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sensorial-motora de minhas possibilidades de cura, com a qual “matei dois coelhos de uma cajadada só”, ficando 
livre da doença orgânica e melhorando meu funcionamento psíquico). 

Outro fator de estresse, que faz parte do paradigma dominante, é a própria relação do médico com o paciente, 
em muitos casos extremamente vertical  onde a pessoa se sente até menos inteligente do que realmente é. Esta 
desigualdade é alimentada, inclusive, pela terminologia utilizada pelos profissionais de saúde, que, não sendo 
entendida pelos pacientes, deixa-os numa posição altamente desconfortável, impedindo a compreensão do que 
está lhe ocorrendo. E sem entender seu próprio problema, aumentam sua preocupação ou atividade mental 
estressante. 

A terminologia técnica não significa conhecimento operacional algum: é apenas um conjunto de termos médicos 
que, de qualquer forma, não tem a menor necessidade na relação com o “paciente”, onde é utilizada exatamente 
como um mecanismo divisor, aumentando a distância entre eles, e a conseqüente ineficácia do tratamento. 

Além disto, a medicação e as rigorosíssimas dietas para as altas taxas de colesterol, triglicerídios, glicose, etc., não 
mudam quando essas taxas continuam elevadas, mesmo seguindo-se à risca todas as prescrições. Não seria o 
caso de se usar outros métodos? Muitas pessoas que sofriam deste tipo de disfunção melhoraram muito com o 
treinamento bioconsciente, que funciona como uma meditação dinâmica. Extensas pesquisas têm comprovado 
que o estado meditativo ou de receptividade sensorial, ao equilibrar o ritmo cerebral, corrige também as funções 
endócrinas, regularizando a produção de hormônios e o metabolismo dos nutrientes. 

Como este treinamento é altamente benéfico para todas as funções, precisa ser estendido ao maior número de 
pessoas, e a pesquisa de seus efeitos intensificada ao máximo. 

───── 

Mais recentemente, o estado de estresse, (bem diferente da reação de estresse, que é circunstancial e saudável), tem 
sido reconhecido pela medicina como causa de vários distúrbios e enfermidades, embora ainda se engane em 
relação à sua causa, geralmente considerada como o excesso de trabalho ou atribuições, quando, na verdade, é o 
excesso da compulsão pensante. 

 Quanto à osteoporose, há um engano tão difundido que nem dá para acreditar: o que vai acabando com o 
tempo, principalmente nas pessoas mais sedentárias, não é o cálcio, mas a “cola” ou colágeno, cuja falta torna os 
ossos quebradiços. Por que, então, receitar cálcio para os idosos? Eles precisam é da folha de gelatina, feita com 
o mocotó do boi, rica em colágeno, e, principalmente, de muito movimento para alongar e fortalecer a rede 
neuro muscular, que dá sustentação e cômodo aos ossos.  

───── 

Várias pessoas já me chegaram dizendo que têm uma perna mais curta que a outra. Um senhor de seus cinqüenta 
e poucos anos veio com a radiografia e me “provou” que sua diferença era de 4 cm.. Pedi-lhe que andasse 
descalço pela sala, que é bem grande, e que parasse do jeito que lhe era mais costumeiro. E vi que todo o seu 
corpo, desde a cabeça, pendia para o lado direito, cuja perna era considerada a mais longa. A esquerda se 
“dependurava” de um quadril imobilizado em clara torção pélvica. Fizemos, durante uma hora, vários 
movimentos pélvicos, deitados no chão, que atuam também na coluna vertebral e, consequentemente, na cabeça 
e ombros. E mais 15 minutos de trabalho com os olhos, que organizam grande parte da ação postural. A 
diferença provocada pela intensificação de sua consciência postural foi tanta, que ele não conseguiu mais, na hora 
de sair, usar a palmilha, cujo uso já ia pelo 9º ano. Com mais duas sessões conseguiu equilibrar sua ação postural 
e percebeu que não havia nenhuma diferença no comprimento de suas pernas. No entanto, carregara a convicção 
desta diferença desde a adolescência, quando fora feito o diagnóstico pela primeira vez. Toda sua fisionomia se 
transformou com a nova atitude, e as dores que sentia desapareceram. “Só a certeza de ser “normal” já me faz 
um bem tão grande, que o resto é puro lucro”, disse ele. Seu andar e movimentação geral adquiriram agilidade e 
prazer, ao contrário da rigidez e incômodos de antes, e até sua vida afetiva e sexual retomaram novo brilho, 
como me afirmou mais tarde, ao entrar para um dos meus grupos.  
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Como a maioria das pessoas não questiona as afirmações médicas, nem se investe numa auto investigação séria 
 que não precisa de nomenclatura nenhuma, mas da dinâmica bioconsciente , vai aceitando a “posse” de 
desvios e doenças inexistentes. O pior é que, usando palmilhas ou quaisquer outros dispositivos por causa da tal 
“diferença”, a perna acaba por se encurtar mesmo, devido ao uso inadequado da musculatura. Aliás, quase todos 
os dispositivos ortopédicos podem ser substituídos com muitíssimas vantagens pela atividade bioconsciente, que, 
corrigindo a dinâmica das conexões neuro-musculares, permite aos ossos voltarem ao lugar original mudando a 
ação postural da pessoa como um todo, conferindo-lhe bem estar e agilidade. O que ocorre com as pessoas que 
usam coletes ortopédicos, por exemplo, é que elas continuam inconscientes do modo como usam o próprio 
corpo e quando os retiram, retornam à velha postura, com os músculos mais fragilizados do que antes. A 
exatidão da observação sensorial, ao contrário, leva-as a perceber e corrigir definitivamente a movimentação 
indevida e parca, o que reestrutura seu corpo da melhor forma possível.  

Com esta mesma ótica podemos perceber que a maioria do que é considerado “doenças da velhice”, é, 
simplesmente o conjunto de desvios e disfunções da dinâmica postural, cujo bom funcionamento facilmente 
retorna com o treinamento bioconsciente. Donos de uma estrutura preparada para uma riquíssima 
movimentação, limitamo-nos, entretanto em posturas fixas e movimentos repetitivos, cujos resultados são 
músculos enrijecidos, mal colocados, que afetam a disposição de todo o esqueleto. Perdida a maleabilidade 
natural, pois desde crianças somos instados a “ficar quietos”, e (depois de adultos, então, nem se fala), toda nossa 
estrutura e funcionamento passam a sofrer dores e entraves aos movimentos.  

 Mas à medida que a pessoa reabilita sua biomecânica com delicadeza e alta sensibilidade, ela compreende que é 
autora de sua saúde, que praticamente não precisa de medicamentos nem, muito menos, de restringir seus 
movimentos. Precisa é perceber-se mais, aprendendo a responder aos pedidos sensoriais para soltar as tensões 
com as quais se prende, inadvertidamente. 

Depois da melhora inicial, é claro que a continuidade do treinamento aumenta a habilidade de se conhecer e se 
educar corporalmente, conduzindo-a a soluções cada vez mais bem elaboradas para os problemas que já se 
acarretou até então. Por não perceberem toda a extensão da cura pelo movimento, a maioria dos médicos prefere 
praticar a imobilização das partes danificadas por torções, inflamação de músculos e tendões ou outras causas. 
Sempre começando por experimentar em mim mesma, descobri micromovimentos que alongam com extrema 
delicadeza a região danificada, inclusive em casos de fratura, que aumentam o “cômodo” dos ossos. Com eles 
intensifica-se a vascularização, o que aumenta o tônus muscular e dos tecidos epiteliais, melhorando o estado 
geral da pessoa. 

Quando permanecemos por muito tempo no discurso interno, o diafragma e os intercostais tornam-se muito 
encurtados devido à “respiração ansiosa” típica da pensação, bem mais rápida e curta do que a normal. Neste 
caso, os movimentos que alongam o diafragma e os intercostais aumentam o cômodo dos pulmões, melhorando 
em muito a atividade respiratória, que se educa. Esta auto-educação respiratória, por ser conscientizada, traz à 
tona a ansiedade subjacente, que pode, então, ser trabalhada às claras, diretamente. 

 Por isto é tão importante o paradigma holístico, pelo qual a pessoa se percebe em sua inteireza. 

 Certa vez sofri um acidente de carro que me ocasionou uma compressão vertebral, que “esmagava” os nervos 
que saem para o braço direito e terminam nos três dedos do lado externo da mão. Sentia uma sensação 
semelhante a um choque elétrico e fortes fisgadas de dor no seio, omoplata e braço direitos, e dormência 
naqueles três dedos. Na época, inventei muitos movimentos que alongavam os músculos da região dos ombros e 
da coluna cervical, para afastar as duas vértebras que haviam se aproximado demais, comprimindo-se 
mutuamente. E embora a maioria dos movimentos fossem bem lentos, suaves, cedendo ao peso das partes 
envolvidas, reparei no pedido sensorial de movimentos rápidos e enérgicos com aquele braço, semelhantes aos 
da esgrima, que se mostraram muito eficientes também, dando-me grande alívio. E enquanto “lutava” com uma 
imaginária espada na mão direita, com um imaginário inimigo à minha frente, não apenas fiquei curada daquele 
mal que me afligia, como me deparei com o prazer emocional da luta, de enfrentar e experimentar minha força 
contra os medos que ainda trazia em mim, que aproveitei para projetar numa imagem que representava meu 
medo mais antigo. Descobri, então, que aqueles movimentos eram uma necessidade do plano psíquico, 
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emocional, desenvolvendo em mim a alegria de ousar, fazer força, “atacar”, processando-se na ação postural, que 
passou a integrar aquela nova qualidade. 

Em dois meses fiquei completamente livre do problema físico, e ainda com uma aprendizagem que representou 
um bom lucro para minha auto administração. 

Enquanto isto, uma conhecida minha que estava sofrendo o mesmo problema, foi a um médico, e ele disse que a 
única solução era a cirurgia. Operou sua mão direita, que perdeu bastante força e capacidade de movimento, e ela 
continuou com a compressão vertebral, até que, visitando a cidade em que ela mora, fui vê-la e ensinei-lhe os 
movimentos adequados, com os quais, em pouco tempo, voltou ao estado saudável.  

───── 

A forma de ingerir o alimento é tão importante quanto o que se ingere. Mastigar lentamente, provocando o 
máximo de salivação, que é a principal garantia de uma boa digestão, sentindo atentamente todas as sensações 
tácteis, cinestésicas, olfativas e gustativas, em toda a sua riquíssima performance, além de proporcionar o prazer 
da consciência, leva-nos a melhor administrar nossa nutrição. Pois neste estado de atenção proprioceptiva, 
percebemos claramente a sensação de fastio emitida pelo corpo logo que recebe a quantidade calórica necessária. 
Muito mais delicada e precisa do que qualquer cálculo, basta respeitar seu aviso para nos garantirmos um 
constante e equilibrado bem-estar, e conseqüente boa forma. E a certeza de estarmos nos tratando com 
apreciação e respeito, que é a essência do prazer de viver. Quando, ao contrário, comemos pensando no que 
temos que fazer depois, ou conversando, não ficamos inteiramente presentes no ato de comer, e por isto 
sentimos necessidade de beber alguma coisa para substituir a salivação. Que, no entanto, é uma insubstituível 
enzima digestiva. Além disto, mastigar rápido deixa parte do trabalho dos dentes para o estômago, o que vai 
dilatá-lo, apressando a próxima sensação de fome. Esta forma ansiosa e desatenta de presidir a própria nutrição 
acaba causando problemas digestivos, gastrites e até úlceras.  

A bioconsciência é tão eficiente devido ao fato de que a percepção do erro ou esforço, no momento mesmo em 
que se dá, já o desmancha. Esta é a qualidade que confere às leis naturais o como serem cumpridas, sua sabedoria 
prática, situada acima de qualquer coisa que possamos inventar. 

Um ponto em torno do qual se constituiu uma conceituação enganosa e nociva  que não levou em conta a 
sabedoria sensorial , é a posição dos ombros, que quase todos nós aprendemos que devem ser postados para 
trás. Ora, o que deve ser muito levemente mantido para trás é a nuca, a coluna cervical. Os ombros devem ser 
soltos, livremente cedendo ao peso de braços e mãos. Pois somente assim deixaremos os músculos posteriores 
mais alongados e os peitorais mais firmes, o que nos permite sensações mais agradáveis e, portanto, 
funcionamento mais adequado. 

Até onde nos é possível descortinar, parece que nossa potencialidade é infinita. E nada é tão estimulante como 
descobrir que sempre é possível ir mais adiante, investigar novas formas de fazer as coisas, observando como 
nossa corporeidade evolui com o uso, se a usamos criativamente. Muito ao contrário do que se diz na cultura da 
preguiça e do desânimo, podemos enriquecer sempre nossa movimentação, aumentando nossa sensibilidade e 
mantendo o sistema nervoso em constante desenvolvimento, que é nossa tarefa mais essencial. Todos nossos 
limites cedem, quando os trabalhamos com o respeito e suavidade proporcionadas pela bioconsciência. Assim, os 
medos cedem. A timidez, a insegurança, a prepotência e a intolerância cedem quando as posturas com as quais se 
manifestam são transformadas, de duras e doloridas, para uma flexibilidade que nos faz ondular naturalmente, 
descobrindo a aventura de encontrar novas e diferentes formas de ser. E quando descobrimos e acolhemos 
nossas diferenças internas, passamos a acolher as diferenças alheias também, e todo o mundo fica mais 
acolhedor, já que nosso ponto de vista se amplia. 

A atitude de fazer muita questão que nossas opiniões prevaleçam, por exemplo, que costuma manter as pontas 
dos pés para fora, diminuindo a maleabilidade das articulações, principalmente das coxo-femurais; que aperta os 
maxilares e “empina” o queixo, encurtando a musculatura cervical, é toda dolorida, da cabeça aos pés. Soltar suas 
amarras nos deixa, além de aliviados, sorridentes e exclamativos. Sentindo a facilidade da boca se abrindo pelo 
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espanto e a admiração, que, enfim, se libertam da fechada cadeia muscular, mantida pelo medo de ser frágil, de se 
expor tal como se é. 

Aprender a libertar-se conscientemente dessas tensões, que se cristalizaram ao longo do tempo, resulta num 
profundo bem-estar, de cuja intensidade nem sequer suspeitamos antes de nos empenharmos no movimento 
bioconsciente. Naturalmente que a memória e o raciocínio tornam-se mais claros e nítidos também, pois tanto 
quanto as tensões “enferrujam” o corpo, limitando seu funcionamento, também o fazem com a mente, que se 
aferra a “convicções graníticas”, impedindo a percepção mais vasta e compreensiva.  

Podemos reparar que as tensões impedem nossa capacidade de inteligir descobertas e criar o novo, limitando-nos 
à análise, que só se debruça sobre o já conhecido, enxergando apenas o “pronto”, onde não podemos intervir, o 
que aumenta nosso sentimento de impotência e desalento, que nos faz tanto mal.  

───── 

Existem pessoas que nos marcam só por serem como são. Uma destas foi Isaltino, um homem que conheci num lugarejo do vale do 
Jequitinhonha. O que ele tinha de tão especial? Ele sabia ser feliz. E todo saudável. Contou-me que, quando jovem, buscou conhecer 
as várias profissões que estavam a seu alcance: vaqueiro, ajudante de caminhoneiro, pescador. Até que, um dia, descobriu a arte de 
moldar o ferro no fogo, martelo e bigorna, e aí soube que esta era a melhor de todas as profissões para ele: ferreiro. E a ela se dedicou 
com alegria. O entusiasmo com que trabalhava levou-o a criar uma máquina simples para polir o ferro, de modo que suas peças 
brilhavam como se fossem prata. Mas, principalmente, ele brilhava. Enquanto eu o observava na sua pequena oficina, reparando na 
excelência de sua ação postural, a agilidade com que se movia, a satisfação que emanava de sua fisionomia, ele comentou, erguendo a 
peça que acabara de fazer: ”muito tempo depois que eu já tiver me ido, esta peça estará servindo ainda. E as pessoas dirão: “é uma 
boa peça. Foi Isaltino quem fez!.” 

Este é o bom orgulho, a satisfação de fazer bem o que se faz, de se dar por satisfeito com a própria obra. Talvez nada seja tão 
saudável como este sentimento! Embora ele aparentasse uns 42 anos, falou-me que já contava 59. Mas nunca havia ficado doente, 
em toda sua vida. E dizia que isto era porque se sentia feliz com o que fazia, os 12 filhos e já quase duas dezenas de netos, todos 
muito saudáveis e espertos. Observando-lhe que isto era raro, ele concluiu que as pessoas adoecem por não se sentirem 
importantes, valiosas. “Pois a doença faz elas se sentirem ‘importantes’, recebendo a atenção dos 
familiares e vizinhos, repetindo as palavras do médico, tomando remédio de farmácia e todas essas 
coisas que não são naturais. Sabendo disto, eu sempre busco sentir como o que faço é bom, e nisto 
mostro também para as pessoas como elas são importantes para mim. Para as crianças eu mostro a 
importância e o valor de tudo que elas fazem. Por isto, na minha família ninguém adoece, graças a 
Deus”. 

Na simplicidade de sua sabedoria, Isaltino ensinou-me uma das coisas mais importantes da vida, que é esta 
compreensão prática da saúde resultando de uma boa integração emocional-social, cujo fluxo é sentido em todo 
o corpo. E sua corporeidade expressava esta auto liberdade, o bem-estar postural que indica o uso da 
bioconsciência  base da compreensão experimental da vida. Que distância da ignorante dependência que a 
maioria de nós cultiva em relação à “política da doença”, tão comum que nem é questionada.  

───── 

Muitíssimo necessária é uma educação para a saúde, integrada ao ensino fundamental, para formar uma 
compreensão prática do nosso bom funcionamento que, ao lado de informações precisas sobre cuidados e 
higiene pessoal e social, precisa, acima de tudo, do desenvolvimento da bioconsciência para se desprender da 
política da doença, e dar início a um novo período de plena responsabilidade pela vida que conjugamos. 

É fato bastante conhecido que a macaca Lucy, cujos hábitos tribais estavam sendo pesquisados por cientistas, foi 
vista colhendo, lavando e comendo uma batata doce, pela primeira vez entre os da sua espécie. O mais 
surpreendente foi que, a partir daquele momento, todos seus semelhantes, no resto do planeta, começaram a 
fazer a mesma coisa: um passo a mais fora dado na evolução da consciência simiesca. Tal como ocorreu com eles 
naquela ocasião, a espécie humana também está sempre descobrindo ou “provando pela primeira vez” a coragem 
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de descobrir adequações inovadoras para nosso melhor funcionamento, e de como nos fazem bem estas 
experiências não recomendadas por ninguém, nem por livro nenhum, mas apenas surgidas intuitivamente. 

Acatar tranqüilamente estas ofertas feitas por nossa natureza, sobre as quais nenhuma teoria se formou ainda, 
abre novos canais de conhecimento experimental sobre nossa dinâmica de ser, que se enriquece. E é interessante 
notar como existem concordâncias a respeito destas intuições que nos chegam de súbito, como costumam ser os 
presentes da mãe natureza. Estas experiências também devem entrar como parte integrante da educação para a 
saúde, configurada de acordo com o modelo de auto-gestão, exposto no capítulo sobre “Uma Filosofia da 
Consciência de Ser”, pois aumentam a confiança na própria intuição criadora.  

Ao longo da história de nossa cultura, construiu-se uma visão deturpada, em que mente e corpo ficaram 
separados entre si, em oposição e inimizade. Este ponto de vista esquizofrênico foi copiado por quase todo 
mundo e cultuado como soberano, e o corpo caluniado como fonte das “fraquezas humanas”. Mas a fraqueza 
está justamente na divisão entre os componentes de nossa inteireza, com a entrega do comando às cópias 
herdadas culturalmente. Quando aprendemos a nos organizar segundo o verbo orgânico, corporal, nossa dinâmica 
postural torna-se numa resposta emergente às circunstâncias vivenciadas, claramente expressando a inteligência 
que nos constitui, que faz nossa vida e saúde caminharem em franca ascensão, independente da idade já estar 
avançada, fato comprovado extensamente por todas nossas pesquisas. 

Devido ao fato de colocarmos na mente que temos determinados problemas  “propriedade” esta dada pelo 
modelo médico dominante , acabamos por tê-los, já que disto nos convencemos. E ainda não compreendemos 
o incrível poder de plasmar a realidade contido em nossa mente! Como se não bastasse este pecado perceptivo, 
costumamos ampliá-lo através da mania de destacar e falar sobretudo no que é negativo na natureza humana e 
nos fatos cotidianos ! 

E a idéia perfeitamente assentada por esta cultura da doença, de que velhice significa degeneração e perda da 
agilidade? Tenho registradas algumas dezenas de pessoas que já passaram dos 70, cuja serenidade e ágil 
movimentação, aliadas a uma prática alimentar correta, têm mantido sua saúde e bem estar num patamar mais 
alto do que o de muita gente mais jovem, que não as adota . E nas culturas mais próximas da natureza, que não 
são influenciadas por este modelo, as pessoas envelhecem fazendo trabalhos corporais que lhes exigem plena 
agilidade, dando conta de suas tarefas com natural contentamento, pois a ação correta é mantida pela gratificação 
que lhe é inerente. Já a ação postural incorreta e insuficiente é tão cansativa, que só permanece em cena por uma 
extensa auto inconsciência, à qual nos acostumamos. 

───── 

Somos estruturados de tal forma que as sensações nos fornecem todas as informações necessárias para agirmos, 
através da graduação entre o prazer e a dor. Geralmente, porém, só atentamos para elas quando seus avisos já 
viraram pedidos de socorro: quando há dor, e dor forte. E aí não sabemos o que fazer, pois não acompanhamos 
o processo de sua formação. O mais freqüente, neste caso, é consultarmos um médico, que não tem a mínima 
noção deste processo, pois não conscientizou nem os seus próprios e que, portanto, não poderá nos ensinar a 
correção adequada, mas nos receitará uma droga farmacêutica para diminuir a dor, e talvez nos encaminhe para 
uma série de exames ou uma fisioterapia. 

A fisioterapia, como a medicina, e a educação física também, se estruturaram de forma rígida e repetitiva, 
segundo a ciência mecanicista, centrada na “máquina humana” e não na vida. É toda uma filosofia centrada no objeto e 
não no verbo, na estrutura e não na função. Será por terem adquirido a maior parte de seus conhecimentos práticos 
através do exame de cadáveres? Daí a “imutabilidade” pensada por elas sobre nosso ser, que restringe ao máximo 
nossa auto transformação. 

Quando incidimos plena atenção sobre nossas sensações, que são o verbo da vida, sua comunicação em nós, 
centramo-nos na função, que é educável. E como a forma de funcionar transforma a estrutura, atingimos nossa 
totalidade: substância e verbo, corpo e funcionamento. Desta maneira, na terapia bioconsciente, não 
consideramos que as pessoas tenham doenças, mas que se conjugam de forma doentia. E é fácil aprender conjugações 
mais saudáveis, pois são as mais aprazíveis. 
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Todo mal estar provém de mal sentir o próprio corpo. 

Quanto mais nos sentimos, mais percebemos com clareza a importância de nos fazer, de experienciar nosso 
corpo. A felicidade proveniente desta contínua aprendizagem de como ser, entusiasma-nos para a aventura do 
auto conhecimento e auto aperfeiçoamento, que nos leva para a saúde total: a realização de toda nossa 
potencialidade. 

Já quando caímos na pensação, tudo em nós começa a se avariar, inclusive nossa aparência. Ficamos com os 
olhos baços, sem brilho, o rosto sem expressão, sem “presença”, ausentes do espírito, o que nos rouba toda a 
beleza de dentro. 

Deve ser por isto que nosso trabalho é tão solicitado por atores de teatro: por lhes intensificar a presença, cuja 
criatividade se esbanja em novas faces, todas vividas por dentro. 

───── 

Uma das finalidades deste livro é despertar as pessoas da atitude submissa com que se entregam ao modelo 
cultural vigente, que as torna dependentes de uma política de saúde que nada tem a ver com a dinâmica holística 
que rege nosso funcionamento natural. 

Todo o sofrimento impingido pela permanência nas filas para receber atendimento médico, pela falta de leitos 
nos hospitais, pelas infecções hospitalares, pelos erros médicos  infinitamente mais constantes do que se tem 
notícia , sem falar no que se gasta para passar por todo este processo humilhante e enganoso, pode ser evitado 
tranqüilamente por quem toma posse consciente do próprio funcionamento. Também, e principalmente, o 
protótipo dominante no tratamento dos sofrimentos mentais-emocionais, cujos efeitos são mais dolorosos do 
que os motivos pelos quais são buscados, pode ser evitado pela compreensão prática de nossa natureza, através 
do exercício bioconsciente e de tudo que ele nos desperta. 

Quantas pessoas afirmam ter uma doença mental, devido ao fato de terem recebido esta etiqueta de um médico 
psiquiatra! Isto por elas terem apresentado, durante um certo período, alterações comportamentais que são 
próprias da pensação exacerbada, e de conflitos pessoais ou interpessoais graves, porém passageiros. O que 
poderia ter sido sanado pela intensificação de atividades estimulantes da inteligência sensível, que alimentam a 
consciência, e treinamentos de integração grupal, onde suas emoções pudessem se manifestar livremente, foi 
condenado a ser uma doença, que carregam pela vida afora, tomando remédios controlados com seus terríveis 
efeitos colaterais e acreditando piamente no que lhes disse o médico, que, com certeza, também acredita no que 
disse.  

Convém considerar que todo medicamento psicotrópico ou psicoativo afeta o córtex motor, onde se formam os 
padrões dos movimentos, alterando a organização e a sensibilidade da movimentação natural, que muito 
dificilmente se restabelece, pois engendra movimentos involuntários repetitivos, que diminuem ainda mais a auto 
estima dos que os sofrem, além de uma ação postural extremamente presa, tipo “camisa de força”. 

Outrossim, o comportamento agressivo e violento dos que se sentem sempre inferiores aos outros, pode ser 
transformado, mediante dinâmicas grupais que intensificam a sensação de pertencer a um grupo, que se refletem 
nos relacionamentos doentios praticados com seus familiares e demais pessoas com as quais convivem. Sendo 
estas doenças sociais ou relacionais, é através do tratamento humanizador dessas relações que se pode, com 
maior eficiência, curá-las. Está mais do que comprovado que o comportamento humano é influenciado 
decisivamente pelo tipo de relações que predomina em sua vivência, e passa da hora de emancipá-las dos 
modelos verticais, que fazem “afundar” ainda mais os que já se sentem perseguidos ou diminuídos, para 
relacionamentos horizontais, de igualdade e cooperação, que lhes permitam, inclusive, alguma produção 
econômica. Os que se sentem continuamente “por baixo”, tentarão a escalada “para cima”  para a auto-
afirmação , com ódio e violência, já que estão convencidos de que existe uma força contrária, contra a qual 
investem. Se não ficam “por baixo” através de uma atitude fatal, idiotizante, tornar-se-ão extremamente violentos 
na tentativa de romper o cerco insuportável em que se sentem viver. 
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As drogas tranqüilizantes poderão aquietá-los, apesar da possibilidade de terríveis efeitos colaterais, mas, se o 
tratamento restringir-se ao seu uso, tornam impossível a sua volta ao estado de pessoas saudáveis, o que só 
poderá ocorrer através de variadas atividades criativas, pelas quais possam fluir, e por relacionamentos 
horizontais  única forma de metabolizar sua situação sub-humana. 

Para isto o que se faz necessário é a organização de comunidades terapêuticas-educativas com várias atividades 
iluminadas pelo dinâmica bioconsciente, onde todos os integrantes possam aprender a conviver de forma 
espontaneamente cooperativa ou complementar. 

Para realizar este objetivo estamos criando o projeto “TODOS SOMOS UM”, cuja tarefa é organizar um 
comunidade terapêutica-educativa, que propõe a todos seus componentes o treinamento regular da experiência 
de inclusão social e integração grupal, utilizando as técnicas comprovadamente eficazes da movimentação 
bioconsciente, da biodança, do psicodrama e sociodrama, com seu teatro da espontaneidade. Como as pessoas 
que sofrem distúrbios mentais precisam desenvolver qualidades até então subdesenvolvidas, como propor-se a 
alcançar um objetivo e organizar-se para atingi-lo, ali poderão vivenciá-las de forma lúdica, corporal, para que se 
integrem à estruturação da personalidade, ajudando-os a caminharem. 

Não podemos nos esquecer de que o excesso de medo tende sempre a se expressar como explosões de raiva, 
para tampar o terror insuportável do sentimento original. Aumentar a auto compreensão das vítimas do medo 
doentio, através das vivências bioconscientes, do teatro da espontaneidade e do estreitamento da convivência 
grupal, que desenvolve o sentimento de cumplicidade, ultrapassa em muito os modelos bioquímicos e a análise 
psicanalítica dos traumas psíquicos escondidos no passado. Elevados ao patamar de pessoas aceitas tais como 
são, em pouco tempo desenvolvem experiências emocionais-afetivas que lhes possibilitam metabolizar o 
sentimento de medo-raiva, permitindo-lhes vivenciar mais plenamente sua humanidade. 

Naturalmente que estas atividades devem ser complementadas por oficinas de artes as mais variadas, esportes de 
equipe, e, principalmente, por oficinas profissionalizantes, que lhes permitam uma produção econômica 
regular. Para garantir-lhes uma estrutura vitalícia de trabalho e renda, coordenamos todas as atividades com o 
objetivo de formá-las para uma cooperativa de serviços e produtos (Arte Útil) bem variados, onde continuarão 
aprendendo e ensinando aos novos alunos. Por confiarmos plenamente em sua capacidade de se tornaren 
agentes de sua própria saúde mental e social, não os trataremos como “pacientes”, mas como alunos e 
cooperados, cidadãos responsáveis e dignos de todo respeito. 

Este sistema de treinamento integrativo e profissionalizante também deve ser oferecido aos encarcerados, aos 
menores abandonados, aos ex-portadores de hanseníase, aos portadores de deficiências físicas, aidéticos e a 
todos que, por qualquer motivo, sofram do sentimento de exclusão. Sem um tratamento que os integre 
efetivamente na comunidade humana, acabam por se tornar um peso para a família e para a sociedade e, muitas 
vezes, em uma ameaça à segurança das pessoas. Pois o extremo sofrimento que experimentam pode eclodir sob 
as formas mais violentas!  

É ofensivo à condição humana permitir que existam instituições onde pessoas sejam tratadas sem o mínimo 
respeito que, só por sermos pessoas, precisamos para viver. Interessa a todos nós, humanidade, que nossos 
componentes sejam bem integrados uns com os outros, pois só assim se faz a paz, que significa nossa saúde social. Nada 
pode ser mais necessário que as vivências da experiência de inclusão social e integração grupal na reabilitação dos 
excluídos da “normalidade”, juntamente com a habilitação para os ofícios que estejam ao seu alcance, que lhes 
estimulem a percepção de pertencer a um todo. “TODOS SOMOS UM” investe intensivamente na eliminação 
da atitude de excluir, pois se não houver excluidores, não haverão excluidos. E só seremos plenamente felizes, 
quanto todos acolhermos e formos acolhidos, regidos pela certeza de sermos, todos, um só ser. 

───── 

Nos recessos de nossa estrutura cerebral ocorre um fenômeno que os fisiólogos chamam de “homúnculo”. 
Literalmente desenhado pela consciência sensorial de cada movimento feito, ele é a réplica, em miniatura, dos 
órgãos e membros já plenamente conscientizados: um mapa vivo da propriocepção realizada. 
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Quando nos entregamos de ponta cabeça a uma atividade corporal, percebendo até o fundo as sensações por ela 
provocadas, imprimimos no “homúnculo” os traços sentidos e clareados pela atenção, que então se manifestam 
como habilidades específicas, conquistadas para sempre. 

Podemos perceber, por exemplo, que, ao nascer, nossa primeira atividade, depois de respirar aos gritos, é mamar. 
E mamando e respirando começamos a fazer consciência da boca, de suas conexões neuro-musculares, 
traduzidas como força e habilidade de sugar, da língua puxando o leite para trás, garganta abaixo. 

Toda esta magia instintiva, enquanto é saboreada, imprime no homúnculo os primeiros traços, ainda tênues, da 
cavidade bucal. Por isto ela é o primeiro centro do saber e do prazer (que se dão sempre juntos), para o qual 
levamos as mãos, depois os pés, e tudo mais que pudermos pegar: a boca é o primeiro reduto da consciência. 

Sentir o gosto, a textura, a temperatura, os movimentos provocados por cada substância nela introduzida, e 
também pelo choro e pelos sons emitidos, vai fortalecendo a linha que corresponde à boca, no homúnculo. E, 
assim, cada função, à medida que é plenamente percebida e experienciada, vai lhe constituindo os traços. 

Em algumas pessoas, que ficam anos fazendo apenas movimentos muito parecidos, sem aprendizagem, ocorre 
uma paralização em seu processar-se. A demora nesta paralisia funcional diminui drasticamente sua vitalidade e 
prazer de viver, bem como a resistência contra infecções e traumatismos de qualquer espécie. 

Alguns estudiosos deste fenômeno, como Moshe Feldenkrais, consideram que a maioria das pessoas só usufrui 
de 5% de sua capacidade proprioceptiva, devendo-se este baixíssimo nível de auto realização consciente ao fato 
de não prestarmos atenção às sensações do que fazemos. Em seu livro “Consciência pelo Movimento”, oferece 
uma visão mais nítida do “homúnculo”, o qual, à medida que vai sendo constituído, proporciona um “saber-
fazer” que nutre nossa autonomia, ajudando-nos a resolver melhor os mais diversos desafios. No “Caso Nora”, 
ele conta como o desenvolvimento da consciência sensorial-motora curou uma mulher que perdera, devido a um 
acidente vascular cerebral, uma vasta gama de movimentos e habilidades, inclusive ler e escrever, embora o 
centro da visão não tivesse sido afetado. 

O que já constatei, através do meu trabalho, é que o treinamento desta consciência orgânica impede as perdas 
drásticas ocasionadas pelos acidentes vasculares cerebrais (derrames, embolias, etc.), facilitando a reabilitação das 
funções comprometidas pela morte celular, pois o referido treino desenvolve funções que reestruturam o sistema 
nervoso, melhorando todo seu funcionamento. Este trabalho tem um alcance muito maior, em termos 
neurológicos, quando é feito de forma preventiva, mas também tem ajudado aos que já sofreram aqueles 
acidentes e outros semelhantes, refinando sua sensibilidade cinestésica-espacial e permitindo-lhes movimentos e 
habilidades que a medicina tem considerado impossíveis, simplesmente por nunca terem sido por ela experimentados. 

Da mesma forma, os acometidos pelo “mal de Parkson”, ao se investirem na dinâmica bioconsciente, diminuem 
em até 90% os tremores que percorrem seus braços e mãos. Em momentos de alta concentração da consciência 
sensorial em um único ponto, como na respiração, por exemplo, ou num movimento de trepidação voluntária, 
podem chegar aos 100%, quando também ocorre a liberação da serotonina, que os faz usufruir da própria 
sensibilidade com um altíssimo grau de prazer. Ao mesmo tempo, esta experiência aumenta a confiança no poder 
de cura intrínseco à nossa organização, quando assesorada pela atenção.  

O critério experimental de produzir conhecimentos é o único realmente científico. Mas, principalmente, é o que 
corresponde à nossa auto organização natural, toda direcionada para atividades investigadoras, que resultam em 
certezas perceptivas, sumamente agradáveis e estimulantes de nossa criatividade. 

Reestruturar a educação e a saúde de acordo com este critério é a necessidade mais urgente para darmos início a 
uma cultura in-natura, que nos seja benéfica, e a toda a vida, promovendo nossa intrínseca unidade.  
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18. Breve Ensaio Sobre o Prazer 

Ana Amália Ottoni 
 

Para assegurar a manutenção, multiplicação e qualidade da vida em nós, a natureza nos organiza para o prazer − 
nossa tendência mais visceral. Assim, todas as atividades vitais provocam prazer ao serem realizadas: o 
movimento (base da vida), o repouso (quando há cansaço), a nutrição, o agregar-se em grupos, o afeto, o sexo, a 
satisfação da curiosidade. Acima de tudo, permeando todas as atividades nascidas do instinto de se agarrar à vida, 
a consciência de ser − a atenção proprioceptiva. 

Quando seguimos os mandatos naturais, experimentamos as mais variadas espécies de prazer, desta forma 
acolhendo a vida com mais qualidade e por mais tempo. Os instintos têm gradações precisas, conforme a 
necessidade de cada momento e cada fase da vida, variando as sensações que provocam. Esta gradação, se 
observada atentamente, leva-nos a refinar o prazer através da equilibração de nossas respostas: assim, por 
exemplo, só vou comer de acordo com as minhas necessidades reais, senão sentirei mal-estar ou até ficarei 
doente, se passar da conta; poderei adoecer também se não considerar estas necessidades e comer de menos, o 
que é mais raro. 

O instinto cujo exercício é o fio condutor de todos os outros, revelando as sutilezas das pulsões que nos 
habitam, é o fazer consciência sensorial, razão pela qual provoca o mais intenso prazer. Dele depende a exatidão 
de nossas respostas aos mandamentos naturais, inscritos em nossa estrutura. 

Funcionando de forma integrada, a organização natural nos prepara para a satisfação das necessidades pessoais, 
interpessoais e ambientais. Para todos os movimentos há uma variação sensorial que funciona como guia seguro 
para mostrar como devem ser feitos: o maior prazer sentido corresponde ao melhor uso de nossa estrutura, 
tanto quanto a dor e o desconforto são pedidos de atenção para corrigir este uso. 

À medida que namoramos nossa natureza, que nos conhecemos como seus amados, descobrimos que toda sua 
extensão em nós se desdobra em prazer de existir. 

───── 

As convenções comportamentais que caracterizam a cultura ex-natura, restringem-nos a liberdade de ser, 
roubando-nos o genuíno prazer existencial. Depois de contaminados por ela, fica difícil legalizar nossa 
naturalidade, que fica sempre com um aspecto estrangeiro. 

Quando surgiu o movimento da contracultura, querendo restabelecer os valores naturais, faltou a observação 
básica, que está em nosso comportamento mais interno: no ritmo cerebral. Pois sem esta revolução interna 
nenhuma outra se fará pra valer! 

Ora, a contracultura, profundamente imbuída da cultura contra a qual combatia, estava voltada para fora, para os 
efeitos da perda deste ritmo primeiro, e não percebeu sua causa, secretamente embutida em nós mesmos, no 
mais íntimo de nossos comportamentos. Por isto não vingou: faltou sensibilidade, consciência de si. Faltou a 
alma do corpo.  

O exercício de nossa naturalidade começa no restabelecimento do ritmo cerebral. Enquanto não corrigirmos este 
pecado original, permanecendo no plano das idéias, podemos ter certeza de que nossas revoluções não mudarão 
nada, posto que começam pelo fim: pelo ideal que se quer estabelecer. Mas este é o último passo, o resultado da 
atenção aplicada à experiência viva, da qual partem os possíveis caminhos, a caminhada evolutiva dos talentos 
realizados no dia a dia. 
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Na novela da cultura ex-natura, mais antiga que a bíblia, que até trás sua história, colocaram inimizade entre o 
corpo e o espírito, desta forma instaurando o inferno dentro de nós. E ele proliferou na consideração de que o 
exercício de nossa natureza é pecaminoso. Tamanha estupidez continua atuando em detrimento de nossa 
inteligência e sensibilidade, inculcando medos e sofrimentos que se conservam com a adição de seus próprios 
efeitos. E nas plagas mais distantes da terra, onde ainda existiam culturas que brotavam do respeito à nossa 
natureza, o imperialismo econômico e moral, mascarado como “religioso”, espalhou as sementes desta cultura 
que nos contraria, danando-nos a todos. 

Urge, portanto, executarmos a tarefa que nos salva da auto divisão, retomando a nossa natureza unitária. Por 
muito tempo aprendemos a desprezar os instintos, mas quando deles nos perdemos, ficamos parecidos com o 
“patinho feio” que não sabia que era cisne e, portanto, não conseguia deixar de sofrer. 

───── 

Quanto mais plena nossa encarnação, mais o verbo do espírito − a consciência − atua na matéria, iluminando-a. 
É com esta luz carnal que percebemos e trabalhamos nossa divinização. 

───── 

Muito há para descobrir na ciência que se aplica ao vínculo consciência-existência, posto que ela se compõe do 
que cada um de nós descobre ao operar-se a si mesmo. Mas tão virtual é sua comunicação que ela dispensa 
palavras: propaga-se por dentro, pela respiração, o gesto, a fina flor do espírito − a sensibilidade. 

Cada um que a conjuga descobre uma forma mais sábia e feliz de ser, e neste evento toda a humanidade é 
atravessada por uma onda luminosa: a virtualidade da consciência cresce em nós. Brota de nossa fonte comum 
um novo conhecimento, uma nova face se ergue dentro da nossa, com outro olhar, que vai mais longe. 
Estremecemos com um prazer todo novo, sem nome, mas secretamente sabemos que uma nova estação foi 
alcançada na viagem sem fim de nossa evolução. E despedimo-nos de um jeito de ser que tínhamos, como quem 
despe uma roupa velha. 

Há, nestas ocasiões, um prazer pungente, uma dor de não ter visto antes com a clareza recém chegada, uma 
surpresa alegre com a nova facilidade, uma doçura que escorre do fruto maduro, pronto para o sacrifício. 

───── 

Quando fazemos consciência sensorial, unimos as pontas do que fazemos com aquilo de que somos feitos. Fazer 
esta consciência é a tarefa que nos convém por excelência, já que realiza nossa melhor adequação com a vida. 

Com a consciência das sensações aprendemos a administrar a dinâmica postural − a ação de ser. Permitindo-nos 
o aconchego da consciência com as sensações, entramos no estado de paz e amorosidade, onde o entendimento 
e o sentimento se encontram: um do outro se fazendo. Neste estado sentimos prazer com o que fazemos, por 
sabermos nos organizar plenamente com qualquer atividade. 

O prazer desfrutado quando nosso fazer é consistente com nossa natureza é tão intenso que precisa se distribuir, 
frutificar. E o tempo dos frutos semeia alegrias coletivas, que nutrem fartamente nossa humanidade. 

 O prazer se intensifica à medida que as necessidades diminuem: ou por serem satisfeitas, se são naturais, ou por 
serem descartadas, quando compreendidas como adiposidades, provenientes da gulodice de pensar. O máximo 
de prazer corresponde, portanto, ao estado mais livre de necessidades. E este é o estado de plena atenção, 
quando a consciência corporal nos restringe ao momento presente − flecha que atinge o alvo. 

Após uma vivência de consciência corporal, as pessoas saem com os olhos brilhantes, a expressão fisionômica 
mais bonita, a criança interior libertada, criativa, buliçosa. Acabaram de fazer um casamento consigo mesmas: 
têm um ar de lua de mel e se dão sorrisos de cumplicidade, com o pudor de sentirem as profundezas da própria 
intimidade. 

As malhas dos sentimentos são muito finas, delicadas. Às vezes se embaralham umas com as outras, formando 
desenhos novos, dos quais ninguém sabe o nome. Não é por não saber que deixamos de sentir. Ainda bem! É 
que o país dos sentimentos é muito vasto, e a razão pouco anda por ele. Mas o prazer é uma linha de 
conhecimento: se faço uma ação que me faz sofrer, refaço sua trajetória prestando atenção e movendo bem 
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devagar a área dolorida, descobrindo o exato jeito de curá-la através do prazer sentido com os movimentos 
exploradores. E com as emoções o procedimento é o mesmo, pois são movimentos internos, saídos de nossa 
interação com a vida, que podem ser dramatizadas à nossa escolha, reconstituindo nossos “crimes” até nos 
compreendermos e perdoarmos. O prazer do perdão é indescritível, e só depois de experimentá-lo é que 
aprendemos a nos amar de fato, que é quando colocamos as pessoas, inclusive a nossa, como mais valiosas do 
que todas as leis morais juntas.  

Foi assim que desenvolvi meu trabalho terapêutico: deixando a sensação de prazer ser a mestra. Seguindo-a, ia 
dar sempre no alívio da dor, na correção dinâmica e permanente dos problemas. Sem saber quase nome de 
músculo nenhum, entrei em sua intimidade só por seguir a maestria da sensação, que me levou aos seus mais 
íntimos recessos. Quando fiz o conhecimento formal com eles, nada foi acrescentado, a não ser os nomes. 

O mais interessante neste aprendizado de dentro para fora é o prazer de operacionar a consciência, 
intensificando sua ação iluminadora da vida, que fica mais viva quanto mais tem seu brilho. E quanto mais se 
mergulha nesta vida, corpo adentro, mais sua correnteza nos leva em corredeiras e remansos, para o oceano das 
realizações desejadas. 

───── 

Praticar meditação − que são técnicas para interromper o pensamento, permanecendo na função passiva da 
mente −, levou-me a compreender que a atenção sensorial dos movimentos é uma meditação que pode ser 
praticada ao longo do dia, enquanto fazemos qualquer coisa. Seus efeitos equilibradores da mente estendem-se 
pela auto educação gestual, já que a sensação do gesto é utilizada como o “material” meditativo. 

A respiração, aliás, é utilizada em várias técnicas meditativas, de tradições orientais e ocidentais, e é interessante 
notar que a palavra ar tem a mesma raiz da palavra espírito em todas as línguas-mãe, como a hebraica, a grega, a 
latina e a tupi-guarani. Prestar atenção ao movimento respiratório é a técnica mais simples e rápida para acalmar-
nos em momentos de nervosismo e inquietude, ajudando sempre a clarear a mente e aguçar a memória, abrindo 
espaço para maior presença do espírito. 

───── 

Um dia, praticando sozinha a meditação da hiper-ventilação, que consiste em respirar profunda e rapidamente de forma regular, 
acompanhando atentamente seus movimentos por todo o corpo, entrei num estado de ser indescritível. Perdi a conta do tempo, 
totalmente mergulhada na agudeza do presente: alastrou-se um frêmito suavíssimo sob a pele das pálpebras, lábios, narinas, dedos 
das mãos − e a inteireza se deu. Infinita facilidade, conforto, paz. Um amor tão intenso que incluia tudo na mais abrangente 
compreensão − a tudo sugando, trazendo para dentro, respirando, sendo, sendo, sendo. 

Puro verbo ser, ação de ser, sem ego, a passagem da vida. O ato de ser é líquida transformação, travessia de ser em ser, imenso gozo 
de existir. 

Não sei quanto tempo durou. Nunca mais fui a mesma de antes desta experiência, que me marcou a ferro e fogo. Chego perto de sua 
intensidade nas vivências da bioconsciência, só ou no grupo, quando abro o caminho da maestria da sensação. 

A mente silenciosa é a abertura por onde chega o espírito universo, quando todas as palavras são queimadas pelo fogo do sentir. E 
uma felicidade inexplicável nos toma por completo. 

───── 

O maior prazer é cumprir nossa natureza, o exato traço original. 

Ultrapassar a tentação de cair no isolamento pensante, que estrutura os egos e as malhas da cultura ex-natura − 
desvio onde supomos conseguir o prazer e ansiosamente o buscamos. Em vão: na suposição e na ânsia 
projetamo-nos para fora de nós e do momento presente. − o único momento e lugar em que se é, quando ocorre 
a explosão de ser. Só então, neste nada, chega o gozo de ser tudo. 



CopyMarket.com Saber Sentir - Ana Amália Ottoni  

 

104

 

CopyMarket.com 
Todos os direitos reservados.  
Nenhuma parte desta publicação poderá ser  
reproduzida sem a autorização da Editora. 

Título: Saber Sentir 
Autor: Ana Amália Ottoni 
Editora: CopyMarket.com, 2000 

 
 
19. O Poder da Vida 

Ana Amália Ottoni 
 

Sendo o universo um organismo vivo, um corpomente, é pleno de uma inteligência tão intrínseca à sua natureza, 
que só podemos entendê-la quando a ela nos entregamos. E a somos. 

É um entendimento de amor, completo em si mesmo, sem explicações. 

Ao nos fazermos tranqüilos, levando a mente para sua função passiva − o registro de sensações − sentimo-nos 
livres de qualquer cobrança ou exigência. Esta é a funda paz com que se inaugura este verbo. E nesta paz começa 
a compreensão, o “estar-com” a natureza de tudo em que colocamos a atenção. Este é o conhecimento 
soberano: o abraço íntimo com a intimidade do que se observa, com sua natureza.  

Processando nossa unidade, colocamos toda a atenção nas sensações que experimentamos com a coisa 
observada, sentindo-a. Então a sabemos: como o mar sabe a sal. Ficamos com seu sabor. 

───── 

Num passeio com um grupo de amigos, eu estava subindo uma grande montanha de pedra, alta e íngreme. Em uma parte 
especialmente íngreme, quase deitada na verticalidade da pedra, para não perder o equilíbrio, dei uma rápida olhada e não vi o chão 
lá em baixo, apenas o abismo, começando numa curva rochosa bem próxima de mim. A inconsciente e rapidíssima fantasia de cair 
nele foi imediatamente acompanhada por uma onda gelada, que me contraiu o diafragma, secou a língua e me escureceu a visão. 

Ação contínua olhei para a pedra à minha frente, rente ao rosto, e agarrei-a com as mãos, quando de repente uma rapidez incrível se 
me impôs, sem que eu fizesse nenhuma força para subir: esta vinha de dentro de mim, da região desconhecida onde a vida impera, 
independente de nossa vontade. O sangue que por um momento fora retido no coração, reagiu com ímpeto renovado de circular pelos 
músculos, conferindo-me força e calor incomuns. E o movimento forte que eu fazia, subindo quase a correr, metabolizava a 
adrenalina, que se transformava em energia e auto confiança. Que perfeição! 

Ri de pura alegria pelo salto ocorrido, do medo apavorado para a quente coragem de enfrentar. E reverenciei intimamente o poder da 
vida, sua extrema sabedoria atuando em mim, como em tudo o mais. 

───── 

Perceber a própria percepção, não para nomear processos e órgãos, mas para conectar-se com ela, apreender-lhe 
a natureza, é uma tão alta revelação, que quedamos, atônitos, diante de sua magia. 

A “magia” inventada pela pensação é uma fraquíssima cópia da verdadeira. E não ocorre só nos meios 
“esotéricos”, mas em todo lugar em que nos deixamos levar pelas regras e autoridades dos jogos de poder. “O 
Processo” de Kafka, ilustra bem esta magia, mais negra do que a que tem este nome, pois ela nos enreda para 
não nos percebermos, retirando-nos assim da magnitude da vida. 

Onde, senão longe da guarda cultural, temos a liberdade de gastar nossa adrenalina? De fazer todos os 
movimentos que ela nos pede, para processar medo em coragem? E a raiva em calmo enfrentamento?  

Aí ficamos com estes sentimentos não metabolizados, e com veneno na corrente sanguínea, depositando-se em 
vários órgãos. Sem a serventia para a qual foi feita, a adrenalina acaba por nos prejudicar, é claro. Este é só um 
exemplo de como, ao deixarmos de lado nossa autoridade perceptiva − da vida − vamos perdendo a condição de 
ter saúde. Para sermos considerados “normais”, não fazemos o que nossa natureza nos pede, deixando, assim, de 
sermos funcionários da vida, cujo retorno é o seu pleno poder, para o sermos dos conceitos estabelecidos, 
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adoecendo-nos em troca. Não apenas individual, socialmente também: a violência urbana e as guerras só são 
possíveis porque há conceitos de “normalidade” minando nossos instintos mais essenciais, que são gregários. 
Somos constituidos instintivamente como seres gregários, complementares uns aos outros, como todo o 
universo: já somos, de corpo inteiro, tudo o que mais queremos ser. Não perceber o “como” de nossa natureza 
é ocasionado pela estadia muito prolongada e exclusiva na mente: no mentir. Pois no sentir, nós a temos. Dele 
afastados, porém, negamo-la, inventando uma tal de “segunda natureza”, usurpadora da natural. Este pecado 
original, que aliás é o único, resume-se em separar o pensar do sentir, para instituir as regras. Todas as regras 
comportamentais são imposturas − a negação do exercício de ser natural. Todas pretendem substituir a sabedoria 
perceptiva, que nos mostra tais como somos, diretamente. 

───── 

Essencialmente tagarela, como Eva e Pandora, a abstração é uma menina encantadora e mentirosa. Descuidada, nem repara que 
está deixando o corpo − seu noivo. Como ela é imortal e ele um “simples mortal”, despreza-o, preferindo continuar na tagarelice 
consigo mesma, na mentirosa soberba − a serpente tentadora. Que adora tanto ser astuta, que nisto não percebe que o que mais quer 
já é seu, desde sempre. Pois sua tentativa constante, sem o saber, é alcançar o que o corpo já sabe fazer, que é perceber a verdade. 

Como ela não fica com ele, não aprende o que ele sabe. E, de cima, onde se põe, fica ditando regras sobre a vida, ao invés de aprender 
com quem é vivo. Neste caso, a pessoa menospreza tanto a própria sensibilidade corporal que tenta obedecer ao pensamento, 
considerado seu “dono”. Mas não adianta: a única coisa que ela consegue é o esforço, a tensão entre “o que é” e o que “acha que 
deve ser”. 

Observando esta ação acontecer, torna-se evidente que esta tentativa fracassa, porque é impossível. A mente foi feita para 
acompanhar o corpo, esposá-lo, fazer acordo. Sem este acordo íntimo, encalacrado, nenhum dos dois fica bem. 

Verdadeiramente, foram feitos um para o outro. E quando se fazem um para o outro, descobrem que esta é a natureza de tudo: ser 
um para o outro. Este é o modo de ser do universo − sua natureza. Esta conjugação, portanto, não é um esforço, mas um prazer, 
um encontro de metades. Tem coisa melhor? 

───── 

Conseguimos amansar a mente, quando atrelamo-la às sensações. Reunidas na mútua função de se conhecerem e 
se sentirem, elas se dão às mil maravilhas, pois com o seu mútuo conhecimento abre-se a porta da unidade que 
nos rege: a divindade da vida. 

A maravilhosa percepção de que estamos todos em contato, constituindo a mentação coletiva, operacionando 
toda a corporeidade existente. Neste estado de prontidão para fazer contato, fazemo-nos macios, permeáveis uns 
aos outros. Com pouquíssimas palavras, e até sem elas, fazemo-nos entender e entendemos os outros com 
facilidade. Reduzem-se os mal entendidos, enganos, inconsciências que povoam a distância entre mente e corpo. 

───── 

Ela é imortal porque não tem vida. Ele, que é vivo, morre. E se eles se casam? Uma nova estirpe de ser vai nascendo deste encontro, 
deslizando em metamorfose. 

Entrando na vida, ela se faz a transcendência da vida e da morte. E o corpo, entrando na mente, faz-se imortal, quando 
compreendido como função integrante do processo cósmico, em contínuo vir a ser. 

A nova estirpe é a consciência de ser, que tanto se saboreia indivíduo como universo, em ambos os aspectos experimentando sua 
complementariedade. E o claro poder de quem se faz coisa inteira. 

───── 

 O poder da vida está aí, disponível para qualquer um que se faça inteiro. Que não carrega mais os “e se não der 
certo?” E muito menos “o que vão dizer?”, jogando-se de cabeça no que está fazendo, plenamente confiante na 
natureza divina de tudo. 
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Saber-se amparada por uma sabedoria que tudo sabe, leva a pessoa a usufruir desta sabedoria com a simplicidade 
e a gratidão de uma criança que ganha um presente. 

Quando a mente aceita o pedido de casamento do corpo, neste momento a ação se torna imbuida de certeza 
interior, apreendendo o poder da vida, que cura, transforma e ilumina. 

───── 

A ação de conscientizar-se está sempre se descobrindo, pois ela não é ensaiada, não se fixa em repetições, 
constituindo-se em adequações às circunstâncias da vida. Vai saindo de cena o comportamento ansioso, que 
tanto se configura em tensões neuro-musculares como em estado de cobrança, onde devemos e todos devem, e 
cobramos porque nos sentimos cobrados. Ansiar vem de sentir-se em cobrança, obrigado a ser o que não se está 
sendo. Sentimento de escravatura, de não estimar a própria ação, estressando-se com ela. 

Pois bem: eliminado fica este modo de ser, quando nos empenhamos na bioconsciência, que satisfaz plenamente 
as propriedades fundamentais do sistema nervoso: excitação, inibição, indução e motivação. 

A ação postural mais conveniente ocorre quando estamos atentos a ela, e não ao que dela pode ser pensado. Esta 
atenção, com a prática, compõe certezas. E é com este tecer de certezas íntimas, tramado com a carne de nossas 
ações, que tomamos posse do poder da vida. Quando nele confiamos, ele emerge. 

Reparo que esta confiança é cultivável, embora inerente à nossa natureza: ela cresce quanto mais a exercemos, e 
diminui até quase nada quando fechamos os canais da consciência corporal, por onde ela se faz. Fazer esta 
consciência dinâmica é a nossa parte no jogo da vida, para que seu reino se estabeleça inteiramente entre nós. 

───── 

Os animais sabem morrer tão bonito, tão em paz eles voltam a ser universo! Neles a existência vem e vai como 
um chamado ao qual seguem. Quando é chegada a hora de ir, afastam-se, e recolhem-se a si mesmos, novamente 
na posição fetal, aninhados. 

Entregam-se à ação de morrer como se entregaram ao nascer e ao viver: sabendo-se, rentes com a própria 
natureza, nela confiantes. 

Naturalmente que não me estou referindo aos animais abatidos pelo homem, cuja morte é, antes, uma mutilação. 

E não é uma mutilação deste momento cume o que ocorre na morte humana, nos hospitais? Até o fim a invasão 
do dentro da pessoa: do seu corpo e do seu comportamento, impedindo-a de ouvir seu próprio chamado! E de 
poder responder-lhe do seu jeito único. 

───── 

A cultura ex-natura detesta a verdade e está sempre tentando encobri-la. A da morte, então, nem se fala, tantas 
são as cobertas que sobre ela joga, as crenças com que a tapa. 

Na infinita respiração universal, o exalar segue o inspirar, que o segue, que o segue... E só seguindo é que se sabe 
alguma coisa, nunca antes. 

O que me parece absolutamente certo é que, seja lá qual for a experiência de seguir fazendo consciência, do colo 
da existência não caimos. E nele aninhados, podemos nos deleitar em conscientizá-lo. Fazer-nos tranqüilos é 
tudo de que precisamos para facilitar as adaptações necessárias. Pois, já vimos, a pressa provoca a Queda. E a 
calma em sentir é que nos ascende, por dentro. 

───── 

Uma vez eu fiz regressão de memória, e me senti nascendo. E era uma visão do que pareciam troncos de árvores cruzados à minha 
frente, compondo um túnel pelo qual eu tinha que passar, rápido: “ − não vai dar, não vai dar, como é que se passa dentro de tal 
estreiteza?” Mas eu avançava assim mesmo, e me reunia toda em torno de minha força de investir, de ponta cabeça eu ia. E o que 
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pareciam ser troncos cruzados, que devia ser o canal do útero de minha mãe, movia-se junto comigo, ajudando-me a passar, numa 
ação conjunta. 

Quando enfim um impulso maior me libertou do esforço concentrado, sobreveio um sentimento tão largo como um grito de vitória, o 
prazer de conhecer o ar, já abrindo caminho por mim adentro, toda permeável ao novo elemento: nascer é demais! 

A gente já nasce exercendo força, sabendo que se é forte. Chorar, no princípio, não é chorar: é o exercício possível da força que se tem, 
o instinto de expandir o peito, onde reside a coragem de viver. E, como todos os verbos naturais, é mágico, providenciando 
transformações dentro e fora, em nós e nos outros. 

───── 

O numinoso é o centro do instinto do ser, o mistério que ascende as ações da vida, em nós e em tudo. Se 
livremente absorvido, como na primeira infância, nos ilumina para a aventura de tudo explorar e experienciar, 
arrojados porque nos sabemos inteiros, imenso o poder de criar, fazer, conhecer. 

Sem pensar, “sabemo-nos” todo-poderosos. O milagre é nosso cotidiano, todos os seres são nossos 
companheiros, o tempo esta à nossa disposição, os mitos nos alimentam até escorrer a saliva. O gosto selvagem 
de ser livres, puros de qualquer influência! 

A força contrária, porém, não tarda a chegar: é incompreensível demais, para quem já se esqueceu de 
compartilhar o paraíso, aceitar que ele seja desfrutado, todo de graça, por esses pequenos aprendizes encantados. 
Há que lhes impor os conceitos estabelecidos socialmente, a cultura obrigatória, os mil receios, a fuga do 
presente, a expulsão do si mesmo. 

E despejam cinzas frias no quente entusiasmo que trazemos do ato de nascer, obrigando-nos ao afastamento do 
“nous” − o espírito −, com quem convivíamos em estreito aconchego. Completam o trabalho de nos apartar da 
vida instintiva e intuitiva, obrigando-nos a ter hábitos, o equivalente ao não exercício da consciência, posto que é 
automático, dirigido por fora. 

O poder vital reside em nosso centro: o diabo é que nos ausentamos de nós, mudamo-nos para fora de nossa 
consciência, levados pelo trem dos pensamentos, dos hábitos, dos outros. Quanto mais longe vamos, dentro da 
cultura ex-natura, mais perdemos o ser e o poder de nossa natureza, da vida. Em troca, ganhamos a dependência 
do que está estabelecido pelos outros como valores dominantes, e a doença, a ansiedade, a impaciência, a dureza 
das articulações, a esclerose dos tecidos e da mente, obstruida pelo acúmulo de conservas culturais, estragadas 
pela ausência de vida. Perdidos de nós mesmos, entramos nos jogos de poder, onde todos querem ganhar e 
todos saem perdendo, pois só os jogam quem já se esqueceu de nossa linhagem real. 

Observando cuidadosamente, encontramos na desobediência aos mandatos naturais, instintivos, a causa de todas 
as doenças e sofrimentos. Destes mandatos, o do movimento tem sido o mais contrariado pela conjuntura de 
pais, professores e todos os adultos que lidam com as crianças que, mais tarde, farão o mesmo com sua próxima 
geração. Tanto na qualidade quanto na quantidade, o movimento corporal, que alimenta e dinamiza a consciência 
de ser, tem sido proibido desde a mais tenra infância, até o tempo em que a imobilidade de toda a vida já 
configurou a osteoporose, os reumatismos e desvios posturais dolorosos. 

Com a mania consagrada de ver televisão, vídeo e jogos de vídeo game, mais sedentários temos ficado: menos 
ágeis, mais inseguros e temerosos. É a cultura da preguiça, da negação do trabalho de corpo, dos controles 
remotos. Por outro lado, a cultura corporal tem sido estruturada de fora para dentro, mais interessada na 
aparência e na competição do que no desenvolvimento e educação da sensibilidade. 

O que tenho descoberto em minhas pesquisas proprioceptivas, de movimentos que curam, é que todo tipo de 
trabalho corporal que não coloca a sensibilidade como ponto de partida e condutora dinâmica, mais prejudica do 
que auxilia. E diante dos problemas que causa, não sabe reorganizar o funcionamento neuro-motor para curar o 
que foi lesado. Isto porque não sabe perceber a inteligência intrínseca ao corpo, sua capacidade intuitiva de 
aperfeiçoar a ação postural, abandonada desde a infância. Nesta insegurança funcional, os medos proliferam, 
alimentados por repetições lidas e ouvidas de um “material amedrontador” que é passado de todos para todos. 

Poucos reparam na ausência de fundamento desses medos que circulam por aí. Aliás, sua única fundamentação é 
essa circulação mesma, este “disse-me-disse” que funciona como uma pensação social, o ruminar coletivo contra 
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a fluência do poder da vida, no qual vamos perdendo a fé. Por procurarmos do lado de fora o que nos vai 
dentro, renegamos a força interior que nos sustenta, trocando-a por uma atitude que chamamos de “racional”, 
mas que é uma fração mínima da potencialidade que nos é dada por nossa natureza. Nesta “racionalidade”, que 
na verdade é um racionamento de nosso ser, com o qual nos acostumamos, diminuimos progressivamente o 
enfrentamento ou relação corpo-a-corpo com nossos medos, cujos contornos crescem na mesma medida em que 
deles fugimos. E se não se apresentam exatos e precisos, fica impossível a liberdade que deles desejamos, pois 
como nos libertar de abstrações? 

Qual o procedimento para precisar os medos? 

A exata atenção nas sensações que eles provocam em nós. É impressionante como, ao detectar o batimento 
cardíaco e a vascularização alterados, a respiração mais rasa, o encurtamento de vários feixes neuro-musculares, e 
todos os sintomas que circunscrevem os medos aos fatos que os provocam, damos início, imediatamente, a 
uma resposta psicorgânica à altura da questão apresentada. De todos os mecanismos vitais, o metabolismo do 
medo em coragem é o mais eficiente e rápido, levando-nos a perceber com clareza o poder da vida. O 
procedimento que dispara este poder é o mergulho da consciência nas sensações vivenciadas: é aí que se dá o 
encontro com nossa plenitude, onde podemos salvar nossa vida, ou morrer com a exata compreensão do que 
está nos ocorrendo. Só por estarmos cumprindo a nossa natureza de fazer consciência, de nos entregarmos ao puro 
ato de ser, morrer assim vale a pena. Já que temos mesmo que passar por este verbo, que sua conjugação seja às 
claras, totalmente assumida. O que nos impede toda clareza é o medo não enfrentado e, portanto, não 
metabolizado. O enfrentá-lo, ao contrário, abre os imensos espaços interiores, onde o processar da vida, que 
então se evidencia, desperta em nós a confiança absoluta em seu poder transformador. Esta confiança é a 
matéria-prima dos milagres, do que não se pode explicar, só saber. 

E, ao contrário do que é repetido em quase todos os pontos da trama social, nossa segurança não depende de 
ninguém além de nós mesmos: nossa vida e nossa morte nos pertencem como um encargo tão íntimo, que só a 
nós cabe a sua inteira configuração. Deixa-las à mercê dos outros, seguindo os conceitos praticados por uma 
cultura doentia, retira-nos da luminosa guarda de nossos tesouros, rebaixados em vítimas dos erros e “acasos”, 
sobre os quais não temos controle. 

O poder da vida vem ao nosso encontro quando vamos em sua direção, como ao nascer. Sempre que acendemos 
a consciência nos sentidos, confiando na luz que nos mostra, este poder se manifesta. É ele que nos cura de 
todos os males, que nos ajuda a salvar vidas, que nos mostra o perigo oculto, os ardis dos quais ninguém 
suspeita. Chega em clara intuição, sentimento de urgência, agilidade incomum. Enquanto o exercemos, sabemos 
o que fazer e o que esperar, com um saber animal, de antes do pensamento, que não comporta dúvida nem 
hesitação, pois é inteiro. 

A pensação, com seus milhares de dúvidas e argumentos inflando e empaturrando a mente, tampa os canais por 
onde esta possibilidade se escoa para atuar em nós, na delicadeza da filigrana que se estende por todo o corpo da 
alma. 

───── 

Medo de ser diferente. Medo de ser igual, comum. Medo de desagradar. De parecer que está agradando por 
algum outro interesse. Medo de não parecer inteligente. Medo de não ser amado. Medo de receber um “não”. E 
um “sim”? Medo de não conseguir. Medo de ser espontâneo: não saber o que vem. Medo de pedir. De mandar. 
De delegar poderes: e se os perder? Medo de errar. Medo de sofrer. De se machucar. Medo de ser feliz. E se não 
durar? Medo de amar. De viver. De morrer. E se tiver céu e inferno? Medo do desconhecido. Medo de se 
conhecer. Medo da verdade. De ser tomado pelo que não é. Ou pelo o que é. Medo da nudez. Da roupa não ser 
adequada. De parecer bobo. Ridículo? Medo da loucura: perder-se na mente. Medo de se definir. Da solidão. Da 
multidão. Medo do sempre. E do nunca mais? 

Todos os medos se instalam na pensação, na falta de confiança na vida. Os que nem bem aparecem e já são 
enfrentados, não se instalam é claro. Mas tecem a aprendizagem da auto confiança, a calma força de responder 
com precisão ao desafio do momento. 

───── 
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Um amigo meu, médico anestesista, contou-me um caso que considerou o mais significativo de sua trajetória pela medicina. 

 Acabara de ocorrer uma trombada entre duas carretas carregadas de toras, e o hospital em que trabalhava estava em grande agitação 
com a chegada das vítimas, todas em estado grave. Era tão impressionante a visão dos homens mutilados e ensangüentados, que 
quase ninguém reparou num rapazinho adolescente, colocado sobre uma maca, num canto. Meu amigo se aproximou dele e tomou-lhe 
o pulso. Assustou-se quando percebeu que estava praticamente “zerado”. A pressão arterial estava por volta de três ou quatro, e 
todos os sinais de vida indicavam que ela estava no fim.  

Foi então que ele escutou o rapazinho falar, sabendo que isto era teoricamente impossível, pois com certeza estava acontecendo uma 
hemorragia interna, e ele estava mais morto que vivo. E o jovem falou: “− doutor, “ela” está aqui, que já estou sentido o seu frio. 
Mas eu sou mais forte do que “ela”`. Faça o que for preciso, que eu agüento.” Impressionado com a firmeza incomum do “eu 
agüento”, ele mesmo foi tomando todas as providências para a cirurgia que supunha ser necessária, sabendo que era impossível a 
aplicação de anestesia, posto o estado de extrema fraqueza do menino. E durante todo o procedimento cirúrgico, no qual as chances 
eram “abaixo de mínimas”, o que impulsionou os médicos a continuarem tentando foi o “eu agüento”, que ele murmurava baixinho, 
mas com tanta convicção, que transmitia ânimo e fé para toda a equipe que participava da intervenção. Contrariando todas as 
expectativas, o menino sobreviveu.  

Assim funciona o poder da vida, que é acionado pela fé que nele colocamos. É só acreditar, com a confiança inabalável dada pela 
intuição, para ultrapassarmos as “impossibilidades” racionais, instaurando o fato desejado. 

Este estado superior de ser é alcançado pelo exercício da bioconsciência, durante o qual fazemos contato com as forças vitais, que nos 
conferem soberania sobre as adversidades. 

Permanecer na pensação, pelo contrário, achata-nos numa atitude subalterna em relação às repetições ou “cópias” propostas pela 
cultura dominante, paupérrimas de criatividade e do espírito de inaugurar o novo, que operaciona nossa evolução. 

 

Silêncio 

Ontem choveu o dia inteiro: 
chuva completa, com raios e trovões. 

E o mundo ficou todo lavado, brilhante, 
exalando uma névoa clara 

no fino ar da noite 
que surgiu encantada, 
suas luzes em surdina, 

como cristal se evaporando. 
De madrugada soltaram-se os ventos 

levando de enxurrada todas as núvens. 
E então sobreveio um grande silêncio 

que a tudo enguliu e absorveu 
como num passe de mágica. 

Em mim não ficou um único pensamento, 
tamanho seu poder de paz. 

Tudo silenciou 
e ficou esta imensidão de existência 

onde eu era um pontinho 
entre tantos outros, 

calado 
como a lua cheia, 

e a renda de luz e negror 
do espraiado arvoredo. 

Pactuados, 
respirando juntos 

o sopro da criação. 
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20 - Uma Filosofia da Consciência de Ser 

Ana Amália Ottoni 
 

 

O estudo acadêmico de filosofia, como o de outras ciências humanas, tem incidido sobre conclusões a que 
chegaram alguns pensadores, acrescentadas pelas de seus seguidores. Intermináveis discussões sobre as disputas 
por eles travadas, como se a filosofia e a ciência fossem algo parado no tempo e já estivessem “prontas”. E a esta 
paralisia dá-se o nome de “objetividade”: “ − eis aí, este é o objeto que deve ser conhecido!” 

Nada é mais criticado nas universidades do que a natural subjetividade que os estudantes demonstram ao entrar 
em contato com os temas propostos, considerando seu envolvimento e expressão pessoal como uma ofensa à tal 
“objetividade” que, na verdade, é a subjetividade de outras pessoas, colocadas nos livros. 

Olhando no dicionário o significado da palavra “filosofia”, encontramos: “estudo que visa a ampliar 
incessantemente a compreensão da realidade, no sentido de apreendê-la em sua inteireza”. 

Não é esta a forma como tem se conduzido este estudo, bem pelo contrário: ao invés de ampliar, tem restringido 
a compreensão da realidade ao que já está escrito. Não se aplicando à realidade vivida por todos nós − sujeitos de 
conhecimento − a filosofia perde sua qualidade viva, que é exatamente o que pode operacionar seu crescimento, 
expandindo-se em compreensão real do que vivemos. 

De que pode nos valer a infinda discussão sobre a origem do conhecimento, por exemplo, que durante séculos 
alguns homens pensaram e escreveram? Conhecê-los é só conhecê-los. Se eu não exercer minha própria 
capacidade de compreender como ocorre o meu conhecimento, o que o facilita e o que o dificulta, quedar-me-ei 
diante da realidade, em vez de nela penetrar. 

Estar diante de alguma coisa não me produz conhecimento. Só na relação íntima com ela posso conhecê-la, já 
que, antes de tudo, o conhecimento constitui-se em uma relação (palavra que vem de relar, esfregar). Ora, 
relacionar-se é um comportamento vivo, que exige toda a nossa inteireza de pessoa: intelecto, sensibilidade e 
ação. A relação pessoal com um livro é a de dialogar com ele, sentindo e experimentando o que diz, não decorá-
lo ou citá-lo. E como somos seres mutantes, este diálogo fica em permanente mutação, ocorrendo de formas 
diferentes em cada fase da vida que atravessamos. Cristalizar uma destas formas impede-nos de experimentar as 
outras, tanto quanto de conhecer os outros diálogos, feitos por outras pessoas, percebendo a possível 
complementariedade entre vários deles. 

O conceito de complementariedade é apreendido diretamente da vida, pois é sua característica essencial, regendo 
todos seus movimentos. Percebermos nosso próprio ato de conhecer leva-nos a experimentar ao máximo nossa 
capacidade de organizar relações complementares, buscando todos os parceiros para esta dança e a adequação 
com todos os seus ritmos. 

Nem o “primus vivere post philosophare”∗, nem a atitude que o condena, mas uma filosofia viva, cujos objetos 
sejam nossas próprias vivências. 

− Como nos relacionamos com a culpabilidade? 

− De que jeito conjugamos nosso pensar com o sentir e o fazer?  

− Como formamos nossos conceitos? Colocamo-los em “ estantes mentais” como pontos-de-vista invariáveis, 
ou os jogamos na correnteza da vida, onde sofrem contínuas transformações? 
                                                      

∗ “Primeiro viver, depois filosofar”. 
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− Qual a natureza do jugo dos conceitos sobre as coisas? E de umas pessoas sobre outras? 

Neste exame podemos perceber que qualquer jugo manifesta-se sempre em relações verticais, onde fica 
impossível o encontro, ou seja, a possibilidade de fazer conhecimento e de trocá-lo com os outros. Os 
professores que tratam os alunos de cima para baixo dificultam-lhes assimilar o conhecimento que ali foram 
buscar. 

A delicadeza desta percepção, com certeza, não será encontrada em livros, mas na experiência conduzida pela 
consciência sensorial. 

Da mesma forma, continuando este exame, podemos perceber que forjamos a realidade antes de conhecê-la, ao 
aceitar os conceitos que sobre ela nos são passados, e passando-os adiante, por nossa vez. Descobrimos também 
que há eficácia e prazer muito maiores quando enfronhamo-nos com ela, e dela nos fazemos conhecedores como 
“Eva e Adão se fizeram um do outro”, percebendo que o conhecimento nunca chega a um fim, quando é vivo. 
Desta maneira é lícito dizer que, no âmbito humano, toda definição é provisória e circunstancial, sem esta aura 
de permanência e normatização, que costuma lhe ser dada pelo meio acadêmico em geral. 

Ao invés de aprender as posições teóricas de outras pessoas como se fossem normas para a nossa compreensão, 
podemos escolher entre descartá-las ou encontrar-nos com elas como possíveis colaborações na caminhada que 
fazemos para apreender a realidade, complementadas por visões de outras ciências, artes e técnicas, compondo 
uma conjugação dinâmica que possa satisfazer nossa natural curiosidade. Mas, principalmente, cuidar para não 
isolarmos o intelecto da sensibilidade e da vida prática, fazendo dele um domínio árido e sobrevoante de 
classificações, denominações, ou uma mera narrativa de como procedeu o pensamento deste ou daquele autor, 
esquecendo-nos de que a função ordenadora de nosso organismo individual e universal é a consciência de ser, a 
tarefa de operacionar a abstração em atenção, para nos acasalar com a vida que somos. Praticando-a, tomamos 
posse de nossa linhagem real, organizando-nos conforme nossa natureza, o que se revela bem mais gratificante e 
esclarecedor do que qualquer subordinação ao que está estabelecido culturalmente. Por termos conjugado 
durante tanto tempo uma forma subalterna de ser e conhecer, esquecemo-nos de nossa natural soberania, que 
ocorre sempre que unificamos intimamente a abstração com a corporeidade, ou seja, quando processamos nossa 
inteireza. 

Não há nada mais retrógrado e paralizante que a atitude acadêmica que critica tão severamente o “eu achismo”, 
que acaba por nos impedir uma relação pessoal, viva e dinâmica com a filosofia e a ciência, limitando-nos a 
meros repetidores e reconhecedores dos sacrossantos autores estudados. Enquanto isto, toda nossa energia 
descobridora fica esperdiçada em pensamentos avulsos, sem coragem nem estímulo para organizar contextos 
científicos e filosóficos com o que aprendemos diretamente com a vida. Nós, que percebemos a necessidade de 
mudança e nos sentimos capazes de dinamizar a cultura acadêmica, sempre sofremos represálias e reprovações, 
como se estivéssemos praticando verdadeiras heresias, sendo-nos dificultado e até proibido transitar por ela para 
construirmos novas teses, desvinculadas do saber consagrado pelo passado. 

Provavelmente o mundo está cheio de filósofos e cientistas em potencial, que se afastaram das escolas por 
absoluta incompatibilidade com seu sistema emperrado, que não evolui e ainda condena os que poderiam 
incrementar esta evolução. Por obra desta atitude esclerosada, cresce cada vez mais o poder da burocracia, da 
palavra vazia de espírito, da instituição que impossibilita a prática para a qual foi criada. Percebendo que estes são 
os seus frutos, por que continuar reverenciando o “saber” acadêmico, sumamente teórico e distanciado da vida? 
A teoria deve rastrear a prática e reconhecer-lhe a firma, para dela ser a notícia que vai mais longe, onde muitos 
outros possam utilizá-la e estendê-la. Nada mais do que isto, que já é o bastante. 

───── 

Filosofar  buscar intimidade com a sabedoria de viver  exige-nos, antes de tudo, o auto conhecimento. Pois 
só conhecendo-nos podemos conhecer nossas relações com qualquer evento. E todos sabemos que a relação é 
um caso de sensibilidade. Como, então, deixar de fora da filosofia a investigação de nosso sentir? E como 
investigá-lo, a não ser pela experiência viva? Como conhecer a liberdade sem exercer a auto liberdade? E o amor, 
sem amar? E como saber que este exercício leva-nos à compreensão da grande unidade que integramos, se não 
formos até o fundo de cada sentimento, dele fazendo consciência? 
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Com este tipo de questões podemos organizar um trabalho filosófico- educativo, que pode ser até terapêutico, 
pois recria relações com o ser, a divindade, a natureza, o sentido da vida, através de vivências. Não mais aquela 
velha atitude imóvel, de ouvintes e leitores, mas o experienciar consciente de nossas possibilidades humanas, 
com toda nossa corporeidade, usufruindo atentamente do universo de sensações que em nós se manifesta. Não 
utilizar só o intelecto, mas a consciência de ser, que depura a sensibilidade de todas as nossas ações, levando-nos 
ao processo de transformações que caracteriza a via evolutiva. É com esta forma de estudar que cumprimos 
nosso potencial de crescimento e de satisfação, descobrindo novos horizontes para a criatividade que é inerente à 
nossa natureza. 

 Em se tratando de nossa sanidade, consideramo-la não só como psicossomática, mas também como social e 
ambiental, pois somos constituidos por todas estas relações. É devido a esta qualidade profundamente correlativa 
que a bioconsciência é a função catalizadora do processo de nos compreender. E como os processos danosos ou 
doentios são enigmas que desafiam a compreensão de nossa intimidade, afiá-la com o exercício bioconsciente 
tem se demonstrado como a atividade que cataliza a cura.  

Há tanto tempo caimos da consciência factual para a ciência conceitual, que nos acostumamos a substituir evidências 
por crenças e as coisas reais pelos rótulos que nelas colamos. Como todos sabemos, os rótulos e as crenças não 
mudam, enquanto a vida é pura transformação. O que decorre desta substituição é toda sorte da enganos, que 
têm alicerçado um “saber” contra nossa verdade natural. E embora seja evidente o desconforto e o sofrimento 
experimentado pela submissão a esta cultura adversária, ainda assim continuamos a reverenciá-la, colocando-a 
acima do saber de fato, feito com a atenção perceptiva e a coragem de se lançar à experiência esclarecedora.  

 É com pesar que vejo uma enorme quantidade de pessoas se furtando à esta experiência por acreditar no que é 
dito e escrito pelas “autoridades acadêmicas”, que têm se conduzido com a lentidão que é própria ao sistema do 
esforço, contrário ao dinamismo extremamente prazeroso da aprendizagem natural.  

───── 

 Queremos fazer da filosofia uma ciência aplicada, que dá os passos da teoria à prática, e vice versa, pois este 
trânsito tem mão dupla. Sem esquecer que a via preferencial se dirige da experiência à teorização. 

Percebendo a consciência como o cerne da existência, dela partimos e para ela voltamos, dinamizados e 
renovados por esta conjugação. Desta maneira a filosofia toma corpo, e com o corpo aprende os domínios de 
sua universalidade. 

As ações, os desejos, os sentimentos, a compreensão, tudo que é vivo se expressa através de sensações. Elas são 
a linguagem da vida, e é com esta meta linguagem que fazemos consciência de ser vida, apreendendo a imensidão 
que nos habita. Descobrimos, neste exercício, que toda imanência é transcendente, que não existe separação 
entre matéria e espírito, que ambos são conjugações do mesmo verbo ser, em sua contínua transformação por 
nós e em tudo. Esta descoberta é, antes de ser pensada, uma sensação de plenitude e gratidão de existir, plena 
percepção das infinitas formas de vida e consciência, e uma segura ultrapassagem do individualismo pelo 
sentimento de estar ligado aos demais seres. 

Na verdade, é uma mudança no nível de consciência, cujo aprofundamento na vida sensível se traduz como 
elevação de seu poder de inteligir a organicidade de todos os fatos.  

Como operacionar esta mudança? 

Através de uma atenta auto observação sensorial, que tanto acompanha a compreensão de um axioma da 
matemática, ou das técnicas de montagem de um computador ou a forma de se relacionar em um 
empreendimento de autogestão: há uma sensação peculiar ao entendimento intelectual, técnico e social, que, ao 
ser conscientizada, organiza-se, produzindo um saber vivo e abrangente. 

Quantas vezes não sabemos que sabemos? É quando ainda não fizemos a consciência do saber, seu trânsito para 
dentro de nós. Outras vezes pensamos que sabemos, mas temos a sensação de um oco, uma ausência de ação 
dentro do saber: só quando conscientizamos com todo o nosso ser, sabemos que sabemos. Há que se diferenciar 
finamente o que é consciência, para bem operacioná-la, pois ela é o foco de luz da atenção, dirigido para as 
sensações, que então organizam o conhecimento. 
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 O que conscientizamos do abstrato é a sensação que ele provoca em nós. 

Ocorre-me agora a lembrança de uma árvore que vi há algum tempo, que me tocou profundamente. De grande 
porte, num chão de areia. Que fez ela para se garantir a vida? Deitou duas raízes-troncos, semelhantes a muros, 
com cerca de dois metros de altura, diminuindo gradativamente enquanto dela se afastavam, formando uma 
estrutura circular bem grande em torno de si. Esta sabedoria intrínseca à matéria viva é dada pela sua 
interioridade −− a meta consciência. Podemos nada saber de seu exercício, que é óbvio apenas pelos seus 
resultados, mas sempre com ele nos encantamos. Dentro da “aposento” que esculpiu para segurar o máximo de 
umidade possível, nasceram vários outros arbustos, plantas rasteiras e uma outra árvore, quase tão grande quanto 
ela. 

A sabedoria em tudo presente, desde o movimento dos corpos celestes até o dos átomos, a astúcia e amor dos 
animais, tudo é manifestação desta sutil consciência que permeia todo o universo, evidenciando a criativa lógica 
de seu comportamento. 

É este comportamento inteligente de nosso próprio corpo que precisa ser percebido, permitindo-lhe vir à tona 
novamente, a ele que foi sufocado pelos costumes e imposições da vasta turba de “educadores”, vitimando-nos 
com todos seus enganos. 

Resgatamos, com este retorno à primeira inteligência, a antiga abrangência da filosofia pelos domínios da cura e 
manutenção da saúde, pela compreensão da vida que nos forma e informa, se a ela estivermos atentos. Ao 
recuperar a sabedoria natural de nossa corporeidade, através da consciência que dela fazemos, corrigimos nossa 
dinâmica postural ponto a ponto, devolvendo ao olhar, à voz, ao respirar, ao jeito de pisar e andar e nos 
movermos, a profunda alegria de descobrir o espírito evolutivo de nossa natureza. 

Nesta instância, o tocar-nos uns aos outros revela-se uma tão vasta comunhão, que o simples toque das pontas 
dos dedos, ou o recostar-se mútuo de um grande grupo, em lento balanço, traz para dentro de nós a certeza e o 
amor de nossa unidade. Em perfeita inocência e calma, usufruimos da ternura de tocar-nos, que se assemelha a 
uma liturgia. Filosofar sobre nossas relações e as surpreendentes vivências que podemos experimentar juntos, 
vem do que descobrimos nestes momentos mágicos, onde somos tomados pelo indizível, que, embora não seja 
dito, entra claramente em nossa compreensão. 

───── 

O mais antigo romance é o da consciência com a existência. A consciência universal atua na matéria para que 
esta se torne sua “casa”, que por sua vez se abre toda para recebê-la. Deste mesmo modo, nossa organização 
sensorial é um contínuo processar-se entre experiências internas e externas, uma ação mútua entre existência e 
consciência, construindo nossas ações e com elas se construindo. Incidir atenção nas sensações deste processo 
leva-nos a co-elaborá-lo, permitindo-nos maior autoria na construção de nosso ser, pois a consciência sensorial 
configura o caminho da potência para o ato de existir. Perfazer este caminho é desenvolver o máximo das 
habilidades corporais cuja potencialidade reside em nossa estrutura, acompanhando tanto o acréscimo perceptivo 
como a reabilitação das funções que se encontravam desvirtuadas ou inativas. 

Esta ação ininterrupta de nos fazer é entremeada por uma força espiritual que se nos comunica através de 
símbolos  sinais que nos remetem para a compreensão deste ser mais antigo e primitivo que também somos. 

Formada a partir de experiências cuja força psíquica nos marcou profundamente, como espécie, a vida simbólica 
ou arquetípica compõe nossos traços mais íntimos, dela vindo um esplendor que só podemos sentir e viver, mas 
não explicar. Inacessível ao raciocínio e, portanto, à análise, a força simbólica atua diretamente em nosso 
comportamento e afetividade, bastando perceber o que sentimos com as lendas, mitos, cantigas, danças e 
folguedos folclóricos, estórias de fadas (ainda não deformadas pelo moralismo cultural), para compreender seu 
poder sobre nós. Talvez mesmo devido à intensidade da função simbólica, sua vivência transcende a linguagem 
verbal e o pensamento linear, pois estes são mais apropriados à extensão superficial do visível do que às 
profundezas do mundo invisível. 

Ligada às estruturas límbicas do paleocérebro, que nos estimula o instintivo sentimento de pertencer ao todo, 
desde sermos clã, povo, até o grande organismo universal, a face simbólica é a mais antiga, emergindo de nossas 
profundezas com a força de relâmpagos acendendo a noite: o poder do numinoso. Por ser um entendimento 
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visceral, encontra maior adequação na descrição poética ou nas manifestações folclóricas e religiosas, mas sofre 
uma violenta refração quando se tenta transmutá-lo em explicações racionais, tendo como coadjuvante o 
conceito de “inconsciente”, como faz a psicanálise e suas decorrências culturais. 

Aliás, importa compreendermos bem esta conceituação de inconsciente, tão largamente utilizada em nossa cultura. 
Quando Freud criou o conceito de “inconsciente”, tanto ele quanto a comunidade científica de sua época 
conjugavam exclusivamente o modelo cartesiano, que separa corpo e mente em compartimentos estanques. Esta 
separação, que deixa a mente sem corpo e vice-versa, substitui a natural sensibilidade ao fenômeno e ao 
“noumenon” da vida  em eterna fecundação mútua  por idéias fixas, conferindo, assim, um caráter estrutural, 
a realidades que são, na verdade, funcionais. Desta maneira a omissão de concientizar-se, que é a banalíssima 
inconsciência de ser, foi substituida pelo conceito de “inconsciente”, que dá a falsa impressão de uma estrutura 
forjada pela nossa natureza, fazendo parte da pessoa. Tal como o modelo cartesiano, até hoje por muitos 
considerado o modelo científico, é fechado em suas divisões, fixo e dogmático, esta conceituação também ignora a 
maleabilidade e fluidez da vida e da consciência que a acompanha. Em decorrência desta dureza ou ausência de 
articulação (bem visível na corporeidade de seus adeptos), a psicanálise passa até anos atrás de uma determinada 
lembrança, um evento “X” que teria provocado um trauma* na função de conscientizar, ficando enterrado no 
“inconsciente”. 

(Tem conceito mais estrutural do que “trauma”?) 

Se se libertasse das prisões conceituais e percebesse mais acuradamente os processos vitais, sairia deste labirinto de 
inadequações para tratar da função de conscientizar  por sinal bem diferente da de lembrar , cuja ativação 
não se dá pela atividade verbal, mas por ações corporais, que reverberam em toda a sensibilidade. 

A velha vãnidade do desejo de tudo racionalizar, como passível de substituir a sutil percepção do si-mesmo! Que 
não consegue chegar a lugar nenhum, não só por fixar a atenção no passado, subtraindo-a do dinamismo da 
consciência, que só se dá no presente, como por ater-se a explicações conceituais que seguem uma “lógica 
doutrinária” pré-fixada, não viva. Por não ser viva, não se movimenta nem se modifica, permanecendo como um 
quadro afixado na parede da memória, ditando regras que servem para nos afastar mais ainda da vida. Esta 
atitude, que vê neuroses a torto e a direito, ajuda a criar uma mentalidade separada da sensibilidade, que é a 
própria constituição da neurose. 

Resultam desta separação pessoas “esquizofrênicas”, divididas por dentro e, por isto, angustiadas e tensas. Em 
meio a tanta teorização, a natural relação com o simbólico se perde. Mais apropriada à sua riqueza é a visão 
junguiana, bem mais vasta e profunda, embora denomine o âmbito da meta consciência, que ultrapassa os limites 
espaciais e temporais, de “inconsciente coletivo”, ocorrendo aí, novamente, a troca conceitual de uma função por 
uma estrutura. Não diminuindo em nada o imenso valor de seu trabalho, esta observação intenta apenas clarear o 
costume, consagrado pela culura acadêmica, de formular conceitos de forma inadequada e nunca mais revê-los, 
construindo, assim, edifícios teóricos sobre bases inexatas e inaptas ao que se ergue sobre elas. 

Dona de uma luz que pouco usa, e da qual tem progressivamente se afastado, a humanidade tem se furtado a 
perceber a meta linguagem da vida com uma inconsciência coletiva, mantida pelo modelo educacional e social 
em todos os seus aspectos. E esta delicada função da sensibilidade fica soterrada sob um monte de supertições, 
de um lado, ou de frias explicações eruditas, de outro. 

───── 

A unidade da qual todos participamos manifesta-se em símbolos ou sinais arquetípicos comuns a todas as épocas 
e lugares, que nos convocam para uma percepção mais aprofundada de nosso ser no mundo. Racionalizar estes 
símbolos tem servido para nos colocar fora de seu alcance, que é intuido, sonhado, e expresso na devoção e 
afetividade mais delicadas. Não conscientizando sua poderosa influência em nossa sensibilidade, separamo-nos 
de nossa natureza universal, órfãos de seu auxílio e significado. As estórias de fadas, ou míticas, que ouvimos e 
contamos neste último século, já estão profundamente deturpadas em sua função simbólica, servindo mais ao 
dogmatismo moral, com seu proverbial dualismo, do que à luz de nossa totalidade que, atingindo nossa face 
ancestral, operaciona transformações efetivas, como, por exemplo, a da atitude crítica em encantada 
compreensão. 
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Provavelmente o maior prejuízo para a compreensão desta totalidade seja causado pelo costume de criar 
conceitos através de definições aprendidas ao invés de conscientização, que faz o acompanhamento atento do 
que se quer compreender. Pois a definição paralisa o conceito, fixa-o num só aspecto ou momento, enquanto a 
consciência vai seguindo a realidade, crescendo e se metamorfoseando junto com ela. Acostumados aos 
conceitos-definições, vivemos trocando ações internas como se fossem objetos ou sujeitos externos, funções por 
estruturas, maleabilidade por dureza. E com este costume não fazemos consciência, só ciência. Que, ainda por 
cima, temos nos acostumado a colocar numa redoma ou clausura de “cientistas”, ao invés de ser o nosso pão de 
cada dia. 

Quando, ativados pela consciência sensorial, percebemos a extrema plasticidade do real e a profundidade com 
que podemos nele atuar, desmistificamos o valor e o poder conferidos ao que está determinado como verdadeiro 
pela facção da cultura considerada científica ou douta, que tanto tem impedido a expansão da verdade.  

───── 

Vivenciar a extensa simbologia que nos constitui, exige-nos viver de forma mais natural. Explorar descalços solitários caminhos, 
escorregar em límpidas corredeiras, caminhar à noite por campos e bosques, absorvendo os brilhos fugidios em meio à escuridão, ajuda-
nos a saber do indizível reduto que pertence ao reino anterior à palavra, ao vasto espírito do corpo. Na infância de nossa espécie 
usufruíamos deste reino, prenhes de seus tesouros, que vinham à luz da consciência com toda sua força criativa. Depois perdemo-nos 
na superfície pensante-falante, nos pedaços de nós dominados pela letra, que mata o espírito ao ignorar a sensibilidade que o 
transmite. Tão íntima é esta transmissão, que é nossa própria vida, mas na ignorância desta intimidade estão acostumados todos os 
setores da cultura ex-natura, cujo fazer-se é contra nossa natureza e, assim não percebe nossa essencial unidade. Feita principalmente 
de palavras, cuja função de transmitir experiências foi trocada pela imposição de “verdades”, esta cultura trocou nosso paraíso natural 
pelo consumo de aparências, ao qual somos “obrigados” para sermos considerados “normais”.  

Esta substituição do primeiro símbolo  a palavra , estendeu-se a todos os outros símbolos, que, de nutridores, foram 
transformados em carrascos de nossa inteireza. Esquecidos de que este poder lhes foi delegado por nós, deixamo-nos enganar por eles. 
E sobrevoamos numa inútil erudição sobre o universo simbólico, em vez de nele afundarmos. Sem sentir que transita em nosso sangue 
e mora em nossa carne, que dele é a substância do mundo.  

Quando conscientizamos nosso continente corporal, o que nele está contido se nos revela, e então redescobrimos a infinitude de 
possibilidades de nossa natureza desabrochando em ato criador. 

───── 

Dispor-nos a viver o mistério dos símbolos leva-nos a perceber seu trânsito em nossas vidas. E usufruir de sua 
germinação se expandindo do sentimento até a consciência, na grande vida sem palavras. Estas vão se formando 
lentamente, e um dia nos defrontamos com elas, contando-nos a experiência feita : constituem-se em mais uma 
descoberta, uma filial da experiência matriz, cujo processo gerador de compreensão continua sempre, em outros 
níveis.  

 A magia da vida! 

───── 

Mergulhar  nos rios, no mar, nas águas retidas  sempre me pareceu “entrar no céu”. O ato de saltar, o apontar a cabeça, 
lançar-me como flexa, eu o sinto como pura santidade : eu toda inteira. Atravessar a água já é o além, a ilimitada gratidão que se 
eleva do mais fundo sentir, os mistérios gozosos. 

Cada mergulho dado é um batismo, a sagração do meu ser. Consagrado pela ação conjunta : a minha no universo, e a do universo em 
mim. Dando-me e recebendo-o. Esta é uma ótima troca, pois dando tão pouco, recebo tanto: é o estado de graça, que ocorre na 
travessia da consciência pela inteireza do sentir. A regra da natureza, onde só ganhamos. Dando-nos primeiro, é claro. 

───── 

Vivos, os símbolos nos transportam, fazendo-nos transcender a matéria e compreender que somos desenhados 
como um único ser, cujos limites individuais são apenas pontos de vista passageiros. Mas quando conhecidos 
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apenas como palavras, nada acontece, posto serem elas o fim do processo natural, a última etapa. É o mesmo 
que colocar o carro na frente dos bois, quando não ocorre nenhum andamento.  

Em vez de regras e mandamentos, com sua falta de respeito para com a sábia mãe que nos rege por dentro, 
necessário é percorrer os caminhos da mais íntima sensibilidade, que vão dar em nosso fundamento divino. 

───── 

Bem rente ao funcionamento natural, selvagem, a inocência não comporta as frestas por onde entram as dúvidas e a mesquinhez na 
relação com o sagrado. E recebe a divindade em cheio: no próprio ventre. Desta forma, Maria  o símbolo da inocência ou 
virgindade da mente  não é contaminada pelas opinões nem julgamentos alheios. Ela é o processo centrado de ser, idêntico ao do 
nascimento, quando nos sentimos plenamente livres e gratos por ser como somos. Jogando fora, como ela, as convenções praticadas 
socialmente, que vivem tapando a clareza da sensibilidade, aí somos fecundados pelo espírito, e de nossas entranhas vem a unção do 
imenso ser que somos. Consciência colada à existência, dela absorvemos o desejo e a força de abençoar, que metamorfoseia todos os 
eventos. 

Virgens de quaisquer influências que tentam nos invadir, permanecer na inocência afasta-nos dos domínios da culpabilidade, 
instalados pela tagarelice dos dois polos mentais. A inocência é silenciosa e serena e por isto percebe o milagre da encarnação, que 
ocorre a todo momento, dele aceitando participar. De boca aberta, em pura exclamação, recebe a visita do inesperado, o anjo que nos 
enche de luz, com a qual vemos tudo com transparência. Por ela iluminados, experienciamos a reverência pela vida, o estado de ser 
original, que retorna do esquecimento ao qual foi relegado pela pensação. Este é o estado crístico, cujo poder de fé é absoluto, carne e 
unha com a divindade. Não há nenhuma data para este retorno : que seja agora mesmo seu advento ! 

Limpemos a casa, expulsando a legião de pensamentos julgadores, que fica sugando nossa atenção, impedindo-a de se encontrar com a 
verdade sentida pelo corpo. Onde há êxtase por tantas anunciações divinas, que brilham em todas as instâncias. A do amor, então, 
nem se fala, tamanha a delícia de tocar, quando por ele tocados, descobrindo as artes de bem viver, sabendo procriar o deus, em tudo 
incubado. 

───── 

Também os sonhos, pesadelos, mistérios que ocorrem nos subterrâneos do explicável, cumprem uma função que 
faz parte de nosso metabolismo psíquico, no momento mesmo em que se dão: nunca acordamos os mesmos que 
adormecemos. 

Quando atentamos para o fato de despertar, descobrimo-nos outros a cada amanhecer, metamorfoseados pela 
função de sonhar, experimentada como a integração de nossa consciência pessoal com a meta consciência, a 
vasta mentação que ordena o universo. Quando aprendemos a confiar e entregar-nos a esta dimensão que mais 
parece divina que humana, nossos sonhos também adquirem uma nova qualidade, atuando com mais clareza e 
vigor na formação da auto consciência, que cresce no contato com este chão umedecido pelas águas profundas, 
cuja verdade cabe a cada um de nós decifrar, já que sua face aparece com o reflexo da nossa. 

Incidir uma visão teórica sobre os sonhos equivale a agredir o delicado embrião da consciência com pinças 
contaminadas pela pressa de definir, de nomear o indizível, conspurcando “o unicórnio sagrado”. Tamanha 
inadequação reflete o desrespeito à vida que caracteriza a soberba racional de a tudo interpretar e convencionar, 
sem perceber que desta forma apenas restringe a compreensão de nossa natureza, que compreende uma 
inteligência que abarca o intelecto, mas se estende muito além de seus limites. 

Tal como muitas lâmpadas elétricas poluem a visão do céu estrelado e da terra enluarada, o excesso do artifício 
pensante também impede a claridade dos domínios não demarcáveis pelo pensamento, mas pela estirpe 
simbólica, cuja luz incide diretamente em nossa sensibilidade, mobilizando transformações que só esperam por 
uma passiva atenção para se tornarem efetivadas em nossas ações. 

Submeter nossos sonhos ao crivo das teorias psicanalíticas, bem como de outras quaisquer, corta nossa íntima 
relação com a meta consciência, dificultando-nos a receber a sutileza de seu ato formador e informador de nossa 
evolução, evidente nos fatos e sentimentos que se seguem aos sonhados. Aliás, a linguagem simbólica fala através 
de todos os eventos que nos ocorrem, sem exceção: o fato imediato é sempre manifestação do destino, querendo 
se unir com nosso tino. Quando nos aplicamos a perceber e degustar da sensação interior da vida, começamos a 



CopyMarket.com Saber Sentir - Ana Amália Ottoni  

 

117

absorver a riqueza do conhecimento silencioso, que exala das entranhas dos fatos. Sua preciosidade quer ser 
escavada, as promessas perseguidas, enquanto nos convidam a penetrar em seus labirintos, só para sabermos que 
somos os artífices que os tornearam, junto com o grande Artista.Uns nos empurram para a ação, enquanto 
outros nos aquietam, mas todos são presságios por onde transitam os significados de nossa vida, formando a teia 
viva, mutante, que nos liga a todos. Nesta constelação factual, as fulgurações que clareiam os negros mistérios 
são provocados pelo amor divino que, do cerne de nossa natureza, é o chamado para unir, relacionar e 
compreender. 

───── 

Se o saber não se transforma em sabedoria, que nos transforma em eternos aprendizes, permanece estéril e inútil. 

Basta um olhar de relance para a humanidade para perceber o que o saber que temos cultuado e cultivado tem 
produzido. Não está na hora de uma mudança de paradigma na educação? Em toda a visão de mundo 
estratificada? 

Para que se torne fecundo e criativo, o saber precisa ser sensível, ou seja, conjugado com a sensibilidade. Ao 
corrigir a percepção do que é conscientizar, que em muitas abordagens está obliterada pelo conceito estrutural de 
“inconsciente” em vez da funcional “inconsciência”, a bioconsciência coloca mais luz sobre a natureza humana e 
o intrínseco poder da vida que nos governa. Fora do exercício que democratiza a ciência em consciência, 
costuma-se supor que o “saber sobre nós” é uma propriedade de médicos (principalmente dos neurologistas e 
psiquiatras), psicanalistas e psicólogos, que o utilizam mas não o compartilham com seus “pacientes”. 

Esta configuração vertical, que coloca o “saber teórico” como um poder, que fica de um lado, e a necessidade 
sensível de se conhecer como uma dependência, que fica de outro, espelha a atitude interior de dominação do 
pensamento sobre o sentimento, que se estende em relações de desigualdade, provocando conflitos internos e 
externos. No contexto terapêutico este tipo de relacionamento é extremamente ineficaz, ocorrendo por mera 
convenção ou vaidade e enterrando as possibilidades de crescimento e cura. 

A super valorização da atividade pensante ou teórica tem sido estendida aos profissionais que nela se 
especializam, sem levar em consideração sua costumeira inabilidade para a felicidade e sabedoria. Nas abordagens 
terapêuticas em que a vida sensível-motriz é submetida ao pensamento teórico, a sensibilidade é considerada um 
objeto de conhecimento, cujo “sujeito” é o intelecto. Para a pesquisa bioconsciente, ao contrário, ela é uma fonte 
de conhecimento prático que nos ajuda a compreender uns aos outros e a viver com muito mais qualidade. 

───── 

Sutilizando e, ao mesmo tempo, ampliando, a idéia freudiana de colocar o sexo como o centro em torno do qual 
gravitamos, a atividade bioconsciente proporciona a certeza sensorial de que o amor é nosso eixo. Não só um 
determinado tipo de amor, mas o próprio processo de amar e receber amor, proveniente da natureza 
complementar de nosso ser, que se manifesta com uma abrangência mais entranhada do que a atração sexual, 
que é apenas um de seus muitos aspectos. Esta amorosidade natural, quando amadurecida livremente, é o 
próprio exercício da felicidade, sentida como sensações espalhadas em todo o corpo, de agradabilíssima 
consciência, que se expressam nas mil formas de apreciar e reverenciar os mil aspectos da vida. Sempre que nos 
permitimos a liberdade de sermos naturais, sem nenhuma dependência de ordens e valores sócio-culturais, 
experimentamos esta amorosidade, o que não nos impede a passagem por emoções de raiva ou medo, mas nos 
impulsiona a enfrentá-las, assumi-las e resolvê-las. Compreender nossos estados de ser exige uma atenta 
observação sensorial, que em si mesma já é a força que os desata da imutabilidade ou fixação próprias da auto 
inconsciência. Pois a ação de nos perceber ou conscientizar é ágil e dinamizadora, enquanto a inconsciência é 
paralizante, levando-nos ao conhecido “estado de rotina”, tédio e até náusea de viver, no qual o processo de 
amar e receber amor é substituido por sua ânsia e cobrança, e os dez mil “porquês” tomam lugar da simples 
satisfação de viver. 

───── 
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Enquanto absorvidos pela característica mais marcante da cultura ex-natura, que é a divisão ou 
compartimentação, perdemos de vista o fio condutor da vida, essencialmente holístico e complementar. 
Organizar um novo modelo de “mentalidade sensível” deixa para trás aquela quantidade exorbitante de conceitos 
e ares eruditos com que tapamos a realidade e oprimimos a força da vida em nós. 

Na realização desta tarefa podemos aproveitar, além da “leitura esotérica” dos livros sagrados, que contam as 
estórias da alma humana, a herança de sabedoria legada por Heráclito, Sócrates, Giordano Bruno, Spinoza, 
Bergson e pelas várias correntes filosóficas do oriente, conjugando-a com os elementos da hipótese Gaia, a nova 
teoria do conhecimento, desenvolvida por pessoas que se debruçam sobre a mutação e com ela têm tecido uma 
nova ciência, que percebe a consciência como sua determinante. Procedendo de acordo, re-inventamos também 
o uso de nossa corporeidade através da consciência viva, que se renova a todo momento, que as sensações não 
cessam de mudar. De uma riqueza inesgotável, esta renovação é dinamizada por cada movimento feito, cada um 
trazendo sua sensação peculiar para a consciência, adquirindo, assim, seu passaporte para a transcendência. Este 
contato é que nos permite perceber que toda a carne é espírito, quando todos nossos sentimentos tornam-se 
afluentes da reverência pela vida. 

 

Perceber experimentalmente o caráter complementar de todos os aspectos da vida e da cultura, implica no 
desenvolvimento das funções de ambos os hemisférios cerebrais, ou seja, tanto do pensamento analítico e linear 
(seqüencial), quanto do holístico, que processa informações de maneira difusa e simultânea (intuitiva). De modo 
análogo, implica também no interesse pela ciência e filosofia de ambos os hemisférios terrestres, o ocidental e o 
oriental, confluindo numa vasta síntese onde nenhuma visão é mais importante do que a outra, posto que 
representam metades que se reúnem para formar um todo operacional, que esta é a condição fecundante do 
novo, do eterno crescimento. 

Na tarefa de nos tornar cientes e conscientes do modelo sistêmico, que caracteriza o comportamento inteligente 
da vida universal, acreditamos que sua reprodução cultural deva se dar em empreendimentos de autogestão, cuja 
qualidade mais intrínseca é a confiança na organicidade dos elementos e funções individuais, grupais e 
ambientais. Assim, na comunidade terapêutica educativa “TODOS SOMOS UM”, as várias atividades se 
integram conforme este modelo rítmico, contando com a fusão de cada elemento no processo evolutivo em que 
estamos empenhados. 

 Transcendendo os modelos de saúde mental das instituições públicas e das empresas hospitalares, esta auto 
gestão comunitária e cooperativista representa a mais alta forma de conjugar a sabedoria da natureza com o que 
de melhor nos oferece a cultura, reunindo ainda a auto liberdade com responsabilidade social. Neste modelo que 
ainda estamos desenvolvendo, todos os participantes geram conhecimentos experimentais de vários níveis e 
espécies, num processo cheio de surpresas, onde o novo tem espaço para se dar. Além de muito mais divertida e 
estimulante, esta forma de aprender e ensinar desafia os processos criativos e a coragem de expor novidades, 
constituindo-se numa organização natural e, portanto, sistêmica e holística. 

A exemplo da viagem evolutiva da vida, que não obedece a nenhuma finalidade específica, esta organização 
também é aberta ao desconhecido e à novidade, pois é uma aventura pela natureza humana, na qual as 
descobertas são mais importantes do que qualquer objetivo pré fixado. 

 Por respeitar profundamente a sabedoria da natureza, que tem se expressado através da vivacidade, beleza e 
inteligência dos ecossistemas naturais, intentamos estendê-la em “ecossistemas culturais”, desenvolvendo nossa 
intrínseca tendência para a cooperação, a interação harmônica e a criação de soluções inteiramente novas para as 
questões que nos são colocadas pelo viver. 


