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Muito pode ser dito sobre o que não pode ser dito. 

Eu era doutorando em filosofia na New School University, em Nova York, de 1967 a 1971. 

Também ministrei cursos de filosofia mística na New School de 1969 a 1979. A New School fica 

na Quinta Avenida entre as ruas 12 e 14. Conheci Helen Schucman e Bill Thetford quando vieram 

a uma palestra que eu estava fazendo sobre o misticismo. Ken Wapnick e Helen moravam na 17th 

Street, a poucos passos da New School. Por saber que o misticismo é sobre a cura da mente, o 

primeiro manuscrito relacionado ao Curso que Helen me deu para ler foi Psicoterapia: Propósito, 

Processo e Prática. De acordo com o Curso, uma mente presa ao ego e, portanto, aprisionada no 

auto-centrismo (sonho) está equivocada e não consegue encontrar seu caminho para Casa. 

Portanto, a orientação é necessária. 

 

[...] as qualificações do ego enquanto guia  

são singularmente infelizes  

e, como professor da salvação,  

ele é uma escolha por demais pobre. 

T-9.IV.8:3 

 

 

A via contemplativa - Ser contemplativo 

Um dos professores da New School, Hannah Arendt (1906-1975), era uma judia alemã que passou 

um tempo num campo de concentração alemão no sul da França. Com a ajuda de um diplomata 

americano, ela foi libertada. A Dra. Arendt era uma mulher incrível com um profundo intelecto. 

Em 2013, foi feito um filme sobre sua vida, simplesmente intitulado Hannah Arendt (disponível 

no Netflix). Ela escreveu sua dissertação de doutorado sobre o conceito de amor no pensamento 

de Santo Agostinho. A Dra. Arendt estava interessada na vita activa (vida ativa) em contraste 

com a vita contemplativa (vida contemplativa). Achei sua discussão da vida interior (a vita 

contemplativa) muito interessante. Ser contemplativo significa “olhar atenciosamente”. Podemos 

pensar na vita contemplativa como um estado livre, tanto do pensamento neurótico quanto da 

mente mais racionalista, conceitual e, portanto, analítica. Pode-se afirmar que todos os místicos 

são contemplativos. 

 

O ego analisa, o Espírito Santo aceita. 

T-11.V.13:1 

 

Os contemplativos se dedicam à observação ou à reflexão profunda. Ao contrário da mente 

projetiva, muitas vezes irritada e egoísta, os contemplativos “veem” sem interpretação ou análise. 

Por necessidade, os estudantes do Curso muitas vezes se tornam contemplativos, especialmente 

porque levam as lições do Curso a sério. Os estudantes precisam entrar em contato com as ideias 

presentes no Curso e deixá-las marinar e cozinhar por um tempo antes de os conceitos fazerem 

sentido. Estudantes comprometidos fazem uma das lições, por exemplo, e simplesmente deixam-

na vagar em suas mentes até que as ideias se aprofundem, cada vez mais próximo da verdade. 

Assim, o Curso diz: 

 

[...]quando a luz chega afinal à mente 

entregue à contemplação, ou quando a 

meta é finalmente alcançada por qualquer um,  

ela vem sempre acompanhada de apenas uma conscientização feliz: 



“Eu não preciso fazer nada.” 

T-18.VII.5:7 

 

Não precisamos fazer nada porque já foi feito por nós. A Verdade do Céu já está disponível agora. 

Não se trata de algo a se descobrir. É uma questão de “ser isso”. A questão principal no Curso é 

que voz estamos ouvindo: Queremos ser um anfitrião de Deus ou um refém do ego? 

 

A “consciência” é o mecanismo receptivo, 

que recebe mensagens de cima ou de baixo,  

do Espírito Santo ou do ego. 

E-1.7:3 

 

 

Não defina palavras – Inefabilidade 

Quanto mais fazemos o trabalho do Curso – ou qualquer estudo espiritual aprofundado – quanto 

mais quieta a mente estiver, mais receptiva ela pode ser – e maior a paz. “A memória de Deus 

vem à mente quieta.” (23-I.1.1) Enquanto o mundo pode estar cheio da controvérsia da política, 

por exemplo, o contemplativo escolhe não se envolver em brigas por saber que tudo vem do ego. 

Isso significa ver a insanidade pelo que é, sem acrescentar nada a ela ou amplificá-la. 

 

Esse é um mundo insano 

 e não subestimes a extensão da sua insanidade.  

Não há nenhuma área da tua percepção que ela não tenha tomado  

e o teu sonho é sagrado para ti.  

É por isso que Deus colocou o Espírito Santo em ti, onde tu colocaste o sonho. 

T-14.I.2:6-8 

 

Todas essas obras - Um Curso em Milagres, a Bíblia, o Alcorão, livros mais recentes (O Profeta 

ou João Capelo Gaivota), ou qualquer um dos belos poemas e livros escritos pelos místicos – são 

compostos por palavras. Como o corpo, as palavras são ferramentas. Elas são o principal meio 

pelo qual nos comunicamos – pelo menos por agora. 

 

O que não pode ser dito não pode ser dito. Tampouco pode ser assoviado. 

Ram Dass 

 

Agora as palavras significarão pouco. 

Nós as usamos apenas como guias dos quais já não dependemos. 

Pois agora buscamos unicamente a experiência direta com a verdade. 

Livro de Exercícios de Um Curso em Milagres, Parte II, Intro:1-3 

 

 

Conhecimento interno  
O ego é um projetor, um juiz, um formador de opinião, ele dá nome a tudo. Místicos, no entanto, 

sendo receptores, em vez de projetores – apenas olham. Eles veem a insanidade do mundo e 

tomam uma decisão muito simples: não jogar jogos tolos. Eles não olharão para o mundo com 

medo – nem manterão pensamentos de ataque ou defesa. O Livro de Exercícios do Curso nos 

pede para tomar qualquer pensamento de ataque, mantê-lo em mente (olhar para ele), e abandoná-

lo. Apenas mova-se para o presente. Não leva muito tempo. Em última instância, todo 

conhecimento interior ultrapassa as palavras. Anita Moorjani, autora de Morri para Renascer, 

disse que, durante sua experiência de morte, falou com seu pai telepaticamente – sem palavras. 

Em última instância, as palavras, faladas ou escritas, podem apenas apontar para a verdade. 

 

A vida como um todo está doente. Se eu fosse médico 

e alguém pedisse minha opinião, eu diria: “crie silêncio”. 

Teólogo dinamarquês Soren Kierkegaard (1813-1855) 



 

Inefabilidade 

A mística inglesa Evelyn Underhill (1875-1941) disse que a inefabilidade é a característica mais 

importante do misticismo. Todos os pesquisadores no campo de estudos místicos mencionam a 

inefabilidade. O Zen Budismo fala da experiência Satori como “realização sem palavras”. 

Enquanto estivermos neste mundo de forma e dualidade, trabalhando com esses corpos físicos, 

também trabalharemos com palavras. Assim, fazemos o melhor que podemos, sabendo que as 

palavras podem apontar para um mundo além das palavras. Ao mesmo tempo em que assuntos 

como Deus e a experiência mística não podem ser capturados por palavras, existem muitos outros 

portais para o conhecimento – temos música, arte, natureza, emoções, sensações físicas e intuição 

– tudo isso fornecendo insinuações sobre a imortalidade.  

 

Esse curso conduzirá ao conhecimento,  

mas o conhecimento em si mesmo  

ainda está além do alcance do nosso currículo.  

E nem existe nenhuma necessidade de tentarmos falar daquilo que não pode 

deixar de estar para sempre além das palavras. Nós precisamos apenas lembrar que  

qualquer um que atinja o mundo real, além do qual o aprendizado não pode ir, irá além dele, 

mas em um caminho diferente. 

Onde o aprendizado termina, lá Deus começa,  

pois o aprendizado termina diante Dele,  

Que é completo onde começa e onde não há fim 

T-18.IX.ll:1-4 

 

 

Misticismo Apopático  
A palavra “apopático” vem do grego apophasis, que significa “negação”. De acordo com o 

misticismo apopático, é mais fácil dizer o que Deus não é do que o que Deus é. Por exemplo, 

Deus não é bravo, invejoso, odioso ou prejudicial. Um exemplo de misticismo apopático é visto 

no texto chinês clássico, o Tao Te Ching, que começa com estas palavras: “Mesmo o melhor 

ensinamento não é o Tao propriamente dito. Mesmo o melhor nome é insuficiente para defini-lo. 

Sem palavras, o Tao pode ser experimentado, e sem um nome, pode ser conhecido.” É necessário 

um esvaziamento de toda a neurose, toda o “auto-discurso” a fim de abrir espaço para Deus. Como 

Wei Wu Wei (1895-1986), os místicos ingleses anônimos e o filósofo taoísta expressaram: “A 

racionalidade pode levá-lo apenas até determinado ponto.” De acordo com Ramesh Belsekar 

(1897-2009), ex-presidente e C.E.O. do Banco da Índia, analisar, conceituar e introspecção são 

uma perda de tempo. Ele disse que: “A iluminação é uma mente vazia e receptiva”. De acordo 

com Ramesh: 

 

As palavras são uma distração à iluminação. 

Livrar-se do pensamento conceitual significa iluminação. 

 

 

Contemplação - Observação sem julgamento 
A contemplação nos convida a olhar profundamente para dentro, a refletir, a abster-se da projeção, 

de modo a encontrarmos, como um minerador com uma lâmpada, o ouro escondido na escuridão. 

Dessa perspectiva, podemos também ver a escória - a parte indesejada que não precisamos. 

Sabemos o que não tem valor, assim como aquilo que tem. No Reino de Deus, não há nada de 

valor visto ou projetado no externo. Não existem ruas de ouro. O indescritível Amor do Céu é 

muito mais precioso do que o ouro. 

 

A água lamacenta em descanso se purifica. 

The Tao Te Ching 

 



Existe um tipo de pensamento que não é pensamento. Em vez disso, é uma filtragem, uma 

limpeza, abandono ou liberação daquilo que é dispensável. O sétimo princípio dos 50 Princípios 

dos Milagres afirma que “Milagres são um direito de todos; antes, porém, a purificação é 

necessária.” Para chegar a Deus, conseguir o ouro, tornar-se receptivo - todas as projeções devem 

ser abandonadas. 

 

Nada além da dualidade entra no campo de jogo da fala. 

Persian Poet and Sufi Scholar, Rumi (1207-1273) 

 

A palavra “místico” está relacionada à palavra “mudo”. Ambas derivam da raiz grega mustes, que 

significa “de boca fechada”. As palavras criam distinções e, portanto, a dualidade. Dar nome a 

algo cria dualidade, pois distingue o objeto nomeado de outras coisas. Uma vez que sabemos que 

uma cadeira é uma “cadeira”, nunca mais olharemos para uma cadeira e não pensaremos 

“cadeira”. 

Escritas ou faladas, palavras são “físicas” e envolvem a dualidade de sujeito/objeto. Uma palavra 

escrita é visível aos olhos e uma palavra falada é uma vibração sonora que atinge o ouvido: ambas 

são físicas e não Realidade sublime. Outra maneira de dizer isso é: “os pensamentos que pensamos 

que pensamos não são nossos pensamentos reais.” Nossos pensamentos reais são aqueles que 

pensamos alinhados à Mente de Deus. Assim, a Lição 45 do Curso nos pede para afirmar que 

“Deus é a Mente em que penso”: 

 

Palavras e frases são produzidas pela lei da causalidade 

e são mutuamente condicionantes. 

Elas não conseguem expressar a Realidade mais elevada. 

Os Sutras Lankavatara, importantes no Chan e Budismo Zen, 

Aquele Que está além de todo pensamento 

é inconcebível por todo pensamento. 

Cristão anônimo grego do século V, Pseudônimo Dionísio 

 

A mente vem dessa fonte sublime 

e completamente unificada acima. 

Ela é dividida apenas quando entra no universo das distinções. 

Chez Rabbi, Menahem Nahum (1779-1842) 

 

Tente definir “Amor”. Você não consegue fazê-lo. Tente definir “Deus”. Você não consegue fazê-

lo. Podemos tentar: podemos escrever bela poesia, mas não é isso. Sócrates disse que, embora não 

pudesse nos mostrar o “bem”, ele poderia nos mostrar como é um “filho do bem”, para que 

possamos ter alguma ideia da “aparência” do progenitor – a coisa em si. Ainda assim, a imagem 

não é a coisa. 

 

Estou tentando o meu melhor para falar inteligentemente e tentar  

usar palavras para explicar o que aconteceu, mas não é possível. 

Professor Advaita americano, Robert Adams (1928-1997) 

 

Depois da minha experiência de quase-morte em 1976, fiquei completamente estupefato. Eu não 

conseguia falar porque percebi que qualquer coisa que eu dissesse seria uma “construção” – uma 

tentativa de colocar em palavras algo que não se encaixava em palavras. Sentei-me por duas horas 

olhando para a minha mão direita. Mal podia acreditar que eu tinha me reintegrado de volta a este 

corpo velho e familiar. Eu tinha parado de pensar. O auto-discurso cessou porque era necessário. 

Tudo que conseguia fazer era sentar-me surpreso, espantado com o que tinha acontecido. Minha 

mente tinha sido completamente explodida, e algumas horas se passaram antes que eu conseguisse 

voltar a falar. Felizmente, Salvador, meu guia, sabia o que tinha acontecido. Então, ele esperou, 

sabendo que as palavras estavam além de mim. Rumi, o místico sufi do século 13, expressou 

eloquentemente: 

 



A montanha aqui e agora é um pequeno fragmento de 

um fragmento de palha soprado ao vazio. 

Estas palavras que digo começam a perder o significado: 

Existência, vazio, montanha, palha: 

Palavras e o que estas tentam dizer varridas 

janela abaixo para a inclinação do telhado 

 

O teólogo italiano São Tomás de Aquino (1225-1275) é considerado o “Doutor Angelicus”, “Pai” 

da Igreja Católica e o maior dos teólogos católicos. Ele foi o autor de um vasto documento católico 

chamado Suma Teológica, um compêndio de todos os principais ensinamentos da Igreja Católica. 

Antes de morrer, São Tomás tinha uma profunda visão mística. Mais tarde, ele disse: “Tudo o que 

escrevi parece palha” e parou de trabalhar na Suma Teológica. As doutrinas básicas da Igreja 

Católica foram construídas sobre essa “palha”. Depois de sua experiência, tudo o que seus 

seguidores conseguiam dizer sobre a teologia era “Deus é o que Ele é”. Ou, colocando na 

linguagem do Curso: 

 

A Unicidade é simplesmente a ideia de que Deus é.  

E no Que Ele É, Ele abrange todas as coisas.  

Não há mente que contenha algo que não seja Ele.  

Dizemos “Deus é” e então deixamos de falar,  

pois nesse conhecimento as palavras são sem significado.  

Não há lábios para pronunciá-las e nenhuma parte da mente  

é distinta o suficiente para sentir  

que agora está ciente de algo que não seja ela mesma.  

Ela se uniu à sua Fonte.  

E, como a Própria Fonte, meramente é. 

L-169.5:1-7 

 

Dizemos que Deus é e então ficamos em silêncio. Diante de Deus, há apenas reverência. As 

palavras são completamente inadequadas. 

 

A contemplação, pela qual a alma não pode contemplar outra coisa,  

é tão profunda que me entristece por não conseguir dizer nada disso. 

Não é algo que possa ser tocado  

ou imaginado, pois é inefável. 

Franciscano italiano, S. Angelo de Foligno (1248-1309) 

  

Da mesma forma, a professora espiritual americana Myrtle Fillmore (1845-1931), que juntamente 

com seu marido, Charles, fundou o movimento da Igreja da Unidade, decidiu que, ao mudar a sua 

mente, ela poderia se curar da tuberculose, o que ela fez. Ela escreve: 

 

Cheguei tão perto de acessar as coisas maravilhosas do reino. E, às vezes, pareço quase explodir 

com belas e poderosas realidades que eu faria a humanidade ver e perceber. No entanto, essas 

grandes impressões e surtos de poder não parecem se pôr em palavras e posso apenas irradiá-

las. 

 

O tomador de decisão 
Segundo o Curso, a última liberdade que temos como prisioneiros num mundo de dualidade, 

separação e desespero é o poder de decisão. A tomada de decisão é desconhecida no Céu, pois 

não há necessidade disso. Precisamos tomar decisões neste mundo, porque este é um mundo 

dividido. Portanto, devemos decidir entre a mente certa e a mente errada. O Curso está tentando 

nos ajudar a aprender como fazer isso – consistentemente escolhendo corretamente – para que se 

torne um hábito tão arraigado que já não precisamos pensar sobre o que é certo e o que é errado, 

simplesmente sabemos. 



Embora o corpo seja a casa escolhida do ego, não há ninguém aqui neste estado terreno de 

existência em quem a luz se apagou completamente. Lá reside em cada mente “uma pequena 

centelha”, e essa pequena centelha pode ser trazida completamente de volta à chama. Precisa 

apenas que o fôlego do Espírito Santo sopre sobre ele. No judaísmo, o Espírito Santo é chamado 

de Ruach (“Respiração”) Hakodesh (“Santo”). Devemos manter a nossa luz para receber aquele 

ar santo. 

 

Pensa como Ele [Espírito Santo], mesmo que seja só por um momento, 

e a pequena centelha vem a ser uma luz flamejante 

que enche a tua mente de tal modo que Ele vem a ser o teu único Hóspede. 

Sempre que convidas o ego a entrar, diminuis as Suas boas-vindas. 

Ele permanecerá, mas tu terás teu aliado contra Ele. 

Qualquer que seja a jornada que escolheres empreender, 

Ele irá contigo à espera. 

T-11.II.5:4-7 

 

ego/corpo/mente – tomador de decisão -- Mente/Espírito/Conhecimento 

 

Felizmente, a mente pode, por meio do uso da “razão”, tomar a decisão correta e estar conectada, 

por meio do “tomador de decisões”, a uma Mente maior, que podemos simbolizar com um “M” 

maiúsculo. Em nove ocasiões diferentes, o Curso usa a frase “a razão te dirá”, como em “A razão 

te dirá que a única maneira de escapar à miséria é reconhecê-la e tomar o caminho contrário.” (T-

22.II.4:1) Nossa missão é aprender a usar nossa mente com “m” minúsculo para nos ajudar a 

voltar para a Mente, que nos conecta ao Espírito, e depois através do Espírito de volta ao 

Conhecimento – ou seja, a Totalidade do Céu. 

 

Nem mesmo aquilo que o Filho de Deus fez na insanidade poderia deixar de ter uma centelha 

oculta de beleza que a gentileza não pudesse liberar. 

T-17.II.5:5 

 

Dentro do mundo da forma e da separação, somos influenciados pelo nosso ego/corpo/mente ou 

pela Mente/Espírito/Conhecimento. Em qualquer momento, nós (o tomador de decisões) somos 

livres para escolher separação e conflito, ou podemos nos identificar com a Unidade e a Paz. O 

ego foca no corpo. O corpo é tão óbvio – às vezes tão dominante – que não conseguimos deixar 

de nos ver como corpos. Felizmente, todos também têm uma mente e, por meio dessa mente, uma 

porta pode ser encontrada de volta à “Mente” - uma pequena centelha de luz divina que, dada a 

oportunidade, pode ser trazida de volta à chama plena de Deus-Amor-Mente-Conhecimento-

Espírito-Eternidade-Céu. 

Às vezes, a oportunidade de despertar vem quando passamos por uma experiência extrema. Na 

maioria das vezes, o processo é lento e suave. Levar uma vida contemplativa é levar uma vida 

simples e descomplicada - uma vida abençoada. Podemos encontrar este caminho no Curso ou 

em qualquer um dos muitos milhares de outras formas de despertar, todas com o mesmo resultado. 

O amor simplesmente “espera as boas-vindas, não no tempo”. 

 

Existe um caminho para encontrar a  

certeza exatamente aqui e agora. 

Recusa-te a ser parte de quaisquer sonhos de medo, 

seja qual for a forma que tomem, pois neles perderás a identidade. 

T-28.IV.2:1-2 

 

De acordo com muitas filosofias de misticismo, ainda não estamos totalmente despertos e nossos 

sonhos são cheios de medo. O ego/corpo/mente é, na verdade, uma ilusão. Se este for o caso, 

então já é uma ilusão. O que é supremo é verdade agora. O que não é definitivo é passageiro. O 

que é passageiro desaparece. O que não é eterno é temporal e, portanto, parte de um sonho. 



Estamos tentando despertar de um sonho que sugere e insiste que somos algo que não somos. Por 

esse motivo, achamos a vida insatisfatória até que realinhemos a mente à Mente. 

 

Apenas te é pedido que devolva a mente a Deus 

tal como Ele a criou. 

Ele só te pede o que te deu, 

sabendo que essa doação vai curar-te.  

A sanidade é integridade, e a sanidade dos teus irmãos é a tua. 

T-5.VII.2:6-7 

 

Percepção e Conhecimento  
O ego limita a percepção ao exterior: aos outros corpos e às coisas do mundo. A visão nos permite 

ver Deus em tudo. Uma vez que estivermos prontos e dispostos a conhecer a Deus, o faremos. 

Deus está pronto agora e, se estivermos prontos agora, podemos escolher ver o Céu em todo lugar 

através dos olhos da visão. Por que esperar pelo Céu? Não há nada parcial sobre o conhecimento 

da realidade, ou visão. Tal conhecimento é íntegro - visto em todo lugar. Não tem partes separadas 

nem graus. Embora a percepção da forma dê a aparência de separação, não estamos separados 

uns dos outros ou de Deus agora e nunca poderemos estar. 

 

Sabedoria e conhecimento interno  
A verdade de nossa identidade não é compreendida apenas pela mente racional. Com base em 

informações, fatos e associações reunidas do mundo da forma, o conhecimento intelectual é 

complexo, especializado e mutável. A sabedoria, no entanto, é o conhecimento da realidade como 

simples, universal e imutável. É a visão - a percepção direta da essência. A sabedoria não é 

emocional ou intelectual. É um conhecimento interior permanente, uma “iluminação mística”, 

uma profunda e intensa percepção da essência. Tal experiência de conhecimento interior não é 

corporal ou sensória. Ela é inaudível e incognoscível pelo intelecto - ainda que seja conhecida 

sem dúvida pela visão intuitiva ou revelação. 

 

A revelação é literalmente indizível, porque é uma  

experiência de amor indizível. 

T-1.II.2:7 

 

De acordo com o professor japonês, D.T. Suzuki (1870-1966), o homem que trouxe o Zen 

Budismo para o Ocidente, a consciência mística não pode ser descrita, pois essa experiência está 

acima ou fora dos padrões de palavras e razão. Suzuki diz: “Quando a linguagem é forçada a ser 

usada para o ‘mundo transcendental’, ela se torna distorcida e assume todos os tipos de oxímora, 

paradoxos, contradições, absurdos, estranhezas, ambiguidades e irracionalidades.” 

Outra maneira de dizer isso é que conhecer o Céu é conhecer o Amor, e conhecer o Amor é 

conhecer o Céu. Mesmo que experimentemos o Amor, não podemos dizer exatamente o que é o 

Amor. No entanto, quando o Amor está presente, não há dúvidas quanto a sua presença. Antes de 

podermos conhecer o Céu, antes de podermos conhecer a Deus, devemos abandonar o que 

“pensamos” ser real - ou seja, todas as coisas externas na versão fisicamente concebida e dualista 

pelo ego/corpo/mente da realidade. Satori, o objetivo espiritual do Zen Budismo, é uma 

consciência tanto conhecedora como intuitiva. O objetivo é o “sentimento” de espaço infinito 

livre de conceitos. 

 

Esse ato de concentração perfeita, o foco apaixonado  

do ser em um ponto, quando aplicado  

“com uma intenção pura”  

para coisas reais e transcendentais, constitui, 

 na linguagem do misticismo, o estado de lembrança. 

Evelyn Underhill 

 

Reconhecendo 



Na minha experiência de quase morte de 1976, eu estava vendo e aprendendo o que sempre soube, 

não no tempo, mas na eternidade. Isso soa paradoxal, e é. A experiência sugeriu algo sobre o que 

Platão falou há 2.400 anos atrás em sua discussão sobre a memória. Platão disse que a nossa 

missão na vida é uma questão de lembrar, ou juntar novamente, o que a alma já sabe. A memória 

não é deste mundo, mas do nosso verdadeiro Lar - um lugar livre do sonho da ilusão. A palavra 

que eu mais gosto do que “re-lembrar” ou “re-memorar” é “re-conhecimento”. Devemos trazer 

de volta à consciência da mente o que a mente já sabe. 

 

Uma memória que não está viva para o presente 

 não se “lembra”  

do aqui e agora, não se “lembra” da sua verdadeira identidade,  

não é memória de forma alguma. 

Místico católico e escritor americano 

Thomas Merton (1915-1968) 

 

O que o místico vê? 

 Talvez tenhamos algum insight sobre a comédia humana. O insight místico geralmente 

traz riso e alegria. 

 Talvez vejamos algo da trama da consciência. Talvez vejamos a conexão interna de tudo 

dentro da cosmologia do universo. Tudo se encaixa, e continua infinitamente. 

 Talvez agora saibamos que não existe algo como a morte e entendemos que o corpo é 

efêmero. Os verdadeiros místicos não temem a morte. A consciência se estende muito 

além dos limites da vida física. De fato, o corpo é uma “limitação” à vista ou visão 

verdadeira. 

 Talvez o misticismo seja uma experiência de Amor indizível! 

 
Meu amigo Rod Chelberg, M.D., é um meditador regular. Cerca de uma vez por semana, ele envia 

uma descrição do que aconteceu na meditação do dia. Observe a semelhança com o que tenho 

dito em parte de uma descrição das meditações de uma manhã. 

 

Olá, Jon, 

Eu queria compartilhar isso com você. Na minha meditação da manhã de hoje, entrei na vastidão 

do Céu. Consegui ver o mundo inteiro e a Filiação. Amo o sentimento de Amor fluindo através 

de mim. Minha mente está perfeitamente em silêncio e sinto a profunda paz do Amor. Há absoluto 

silêncio e quietude em minha mente e, ainda assim, sei tudo sem falar. Vejo tudo com perfeita 

clareza. Tenho mente infinita e sem limitação alguma quando estou profundamente neste lugar. 

Cristo esteve comigo. Nenhuma palavra foi dita, apenas a consciência do Amor entre nós. Foi 

comunicação perfeita. 

Com amor, Rod 


