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Minha história por Zhao Wang  
A seguinte descrição de uma experiência mística vivida por minha amiga, Zhao Wang, 

contém muitas características de um evento de despertar com efeito duradouro. Os Instantes 

Santos são janelas claras para o divino. Por mais profundos que possam ser, ainda são “instantes”. 

Eles não duram e, enquanto não são esquecidos, nem sempre são tão drásticos ou tão 

transformadores como a descrição que você está prestes a ler. 

 

Conheci Zhao em abril de 2016. Na época, ela morava perto de Utica, Nova Iorque, e 

quando soube que eu iria a Utica para dar uma palestra no domingo de manhã, seguida de um 

workshop à tarde, Zhao enviou um e-mail perguntando se poderíamos nos falar quando eu fosse 

a Utica. No final do workshop, descobri que Zhao frequentava uma universidade da cidade que 

ficava no meu caminho para casa, então me ofereci levá-la de volta para sua casa. Durante aquela 

meia hora de viagem, ela me contou a seguinte história. 

 

Por que 14 anos de idade?  
Curiosamente, Ramakrishna relatou uma experiência mística aos 14 anos quando viu 

grous brancos voando diante das nuvens escuras de uma tempestade. Robert Adams (1928-1997), 

autor e professor espiritual, relatou uma experiência mística aos 14 anos, enquanto se preparava 

para um exame de matemática. 

 

Tive uma experiência mística aos 14 anos, enquanto caçava na floresta. Há algo que 

fazemos quando caçamos que denominamos “congelamento”. Você vai para o bosque e fica 

perfeitamente imóvel. Se os animais não conseguem ouvi-lo porque você não está se movendo no 

meio do bosque, e se eles estiverem posicionados de maneira que o vento não venha de sua direção 

e eles não conseguem sentir o seu cheiro, é mais provável que caminhem exatamente na sua 

direção. Eu era apenas uma criança, então decidi fazer uma brincadeira. A brincadeira era que eu 

não existia. Não havia caçador caçando, não havia pensador pensando e, então, por algum motivo, 

foi realmente assim - não havia caçador caçando, nenhum pensador pensando. De repente, veio o 

pensamento: “O que está tendo essa experiência?”. E, então, uma voz de algum lugar muito 

profundo disse: “Quem quer saber?” Minha experiência, no entanto, não foi, nem de longe, tão 

profunda quanto o que se segue. Ken Wapnick relatou uma experiência que ocorreu quando ele 

era jovem e estava deitado no chão do apartamento de seus pais ouvindo música clássica. No 

momento em que começamos a sair da infância e nos tornamos mais independentes e 

responsáveis, para algumas pessoas, pode haver uma abertura e uma possibilidade de uma visão 

mais profunda. 

 

Zhao tinha 19 anos de idade quando nos conhecemos. No entanto, o núcleo da experiência 

relatada nos parágrafos seguintes ocorreu quando ela tinha apenas 14 anos. A sabedoria que fluiu 

da experiência de Zhao é incrível. É difícil acreditar que Zhao tinha apenas 19 anos quando 

escreveu esta descrição e apenas 14 quando o ápice da experiência ocorreu. Sua experiência 

transformou verdadeiramente sua vida. 

 

Seu desafio desde então foi o de integrar a experiência em sua vida cotidiana. Pedi a ela 

que escrevesse a história e convidei-a para lê-la em um workshop que eu faria em agosto de 2016. 

Depois disso, eu a convidei para a cidade Nova Iorque para as nossas aulas de Milagres em 

Manhattan, que gravamos no YouTube. Em seguida, palestramos juntos em Albany, Nova York. 



Deixemos que Zhao conte sua história primeiro. Seguirei sua descrição com algum comentário. 

Lembre-se, enquanto lê, de que a língua nativa de Zhao é chinesa. 

 

Minha história se iniciou antes do que consigo me recordar. Tive dificuldade em me 

identificar com esse corpo desde criança. Comer, dormir e andar eram muito difíceis de entender 

para mim. Levei muito tempo para me adaptar a este mundo - para viver como um ser humano. 

Eu via tudo distorcido, feio e sem sentido. Eu sabia que faltava algo e que deveria encontrá-lo. 

Minha casa tinha uma rica biblioteca que continha muitos livros filosóficos e budistas. Esses 

textos me proporcionaram a oportunidade de ler e explorar. 

 

Antes dos 14 anos, eu costumava dormir não mais do que 4 horas por noite. Às vezes, eu 

não conseguia dormir nada durante um ou dois meses. Diversas vezes, eu desmaiava na rua ou 

cuspia sangue. Eu estava morrendo. Muitas vezes, as pessoas dizem que tive a sorte de ter a 

chance de conhecer a espiritualidade nesta tenra idade. Nunca pensei dessa forma. Paguei o 

preço. Tenho trabalhado nisso diligentemente. Escrevi dezenas de cadernos para aprofundar-me 

em cada pensamento para ver o que havia dentro. Quando me aprofundo em qualquer um deles, 

eles desaparecem, eles devem ser irreais, são o vazio. Se não nos identificarmos com eles, serão 

o que são – “vazio”. Nunca escondi meus pensamentos de mim mesma, por mais feios que fossem. 

Essa ainda é a minha prática. 

 

Essa jornada finalmente me levou a um estado de não-esforço, que é o nosso estado 

natural. No entanto, para não haver esforço, eu precisava colocar em ação muito esforço e 

disponibilidade de ver através dos véus do ego. Eu disse a mim mesma: “Encontre o significado 

da vida ou morra.” A razão para eu ser tão radical é porque sentia que estava sem vida, como 

os mortos-vivos. 

 

Aos 14 anos, após sete anos de intensa leitura e reflexão para encontrar as respostas e 

falhar, decidi suicidar-me na minha cama. Eu disse a mim mesma: “como não há sentido para a 

vida ou para o mundo, então não há diferença entre estar vivo ou morto.” Então, de repente, o 

mundo inteiro desapareceu. Minha individualidade desapareceu. Eu sentia que tinha me 

fundido a Deus, o bem supremo, o estado mais belo, pacífico, alegre que nunca poderia 

imaginar. Percebi que eu estava procurando respostas no mundo material, procurando as 

respostas em um lugar errado. A verdade não está no material, está aqui - presente. Era eu quem 

colocava barreiras entre o céu e eu. Essa é a resposta que sempre busquei. Aquele era o bem 

supremo. 

 

Nos três dias seguintes, comecei a ver tudo como a presença absoluta de Deus. Antes 

dessa experiência, eu odiava estrume, moscas, pessoas discutindo e machucando umas às outras, 

mas agora todas essas coisas se tornaram a presença brilhante de Deus. Comecei, então, a 

pensar num mistério incompreensível que muitas vezes me confundia. Na Bíblia, quando Jesus 

estava prestes a ser executado, ele disse: “perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem”. Agora 

entendo que Deus compreende que as pessoas se matando não é nada além de um pequeno jogo. 

Eu sabia que Jesus sentia o mesmo: “Eu não sou meu corpo. Independentemente do tipo de 

tortura você faz ao meu corpo, isso nunca influenciará meu verdadeiro ser.” Ter essa atitude é 

obviamente grandioso. Proteger sua segurança e sua saúde também é sábio. No entanto, às vezes 

acontecem coisas inevitáveis que causam danos aos nossos corpos. Não fique triste por isso. 

Nossos corpos são apenas ferramentas, é nossa escolha usá-los para viver o amor, ou para “viver 

o medo”. 

 

Três dias depois, voltei à Terra. Meu corpo humano não poderia permanecer naquele 

estado por muito tempo, tudo se esvai, inclusive o corpo, mas a Paz que não pode ser perturbada 

permanece. Curiosamente, logo depois dessa experiência, encontrei “Um Curso em Milagres” e 

os livros de Gary Renard e Adyashanti. Eu não conhecia o conteúdo dos livros, apenas sabia que 

precisava deles. 

 



Eu não queria usar a palavra “iluminação”. Durante muito tempo, não quis dizer quem 

é iluminado ou não. Muitas vezes, as pessoas não acreditam que uma pessoa jovem possa ter uma 

experiência de despertar. Quando contava que tinha tido essa experiência, muitas vezes não 

falavam mais comigo ou diziam que eu era arrogante por dizer tal coisa. O outro motivo é que 

as pessoas frequentemente abusam da palavra iluminação, dizendo que experimentam ser um 

com um rio, por exemplo, ou se comunicando com os mortos. Essas são experiências 

sobrenaturais, mas não experiências do despertar. 

 

Uma experiência de despertar consiste em experimentar a eterna unicidade infinitamente 

(inenarrável por causa da visão limitada que temos, a menos que a experimentemos). Você 

experimenta ser o mesmo com Deus em cada aspecto. Recentemente, decidi não me incomodar 

com a palavra “iluminação” com relação às minhas experiências, porque cada um parece 

entender isso de forma diferente. No final, as palavras são apenas palavras. Palavras significam 

coisas diferentes para pessoas diferentes. Se eu disser que Deus é uma pilha de estrume, não 

estou errada, mas muitas pessoas não concordam com minhas palavras. O único padrão de teste 

vem de seu coração. Verifique o seu coração para ver se a sua paz continua sem ser perturbada. 

No entanto, não sabemos o sentimento do coração de outra pessoa. Cada um de nós tem livre 

arbítrio e ninguém pode julgar o coração do outro. 

 

Imediatamente após a minha experiência de despertar, escrevi “Eu sou Deus, eu sou 

quem eu sou.” Escrevi isso instantaneamente, me choquei, fiquei chocada com minha arrogância, 

mas não pude evitar. Três dias depois, eu escrevia “Nada completamente Nada completamente” 

repetidamente. Era como se eu não conseguisse controlar minhas mãos e algo estava vazando 

através de mim. Nada é um conceito muito útil. Percebi que Deus era a única coisa da qual nunca 

posso me livrar. Mesmo quando não estou ciente de sua presença, ele ainda está aqui, Deus não 

se escondeu de mim, eu estava mantendo conceitos que não me permitiram experimentar a 

presença de Deus. 

 

Conceitos são as roupas do ego. Uma parte profunda dentro de todos nós sabe que os 

corpos não são quem somos. Quando todos os conceitos morrem, o ego morre. Isto é a verdadeira 

morte (morte da morte). É ainda mais profundo do que a morte de nossos corpos. É por isso que 

Jesus disse que você deve morrer antes que seu corpo morra. É por isso que até mesmo o conceito 

de Deus pode ser perigoso. Você pode perder todo o seu dinheiro, seus amantes podem morrer, 

tudo no mundo material está mudando. Entretanto, não importa o que você faça, você 

simplesmente não pode se livrar de Deus. Essa é a única coisa que não muda. É a sua Verdade. 

 

Deixe seu coração vazio e humilde para ver a presença de Deus. Sei que algumas pessoas 

são ateias, não importa. Posso dizer-lhe uma verdade, o próprio Deus não sabe que seu nome é 

Deus. É por isso que você pode chamá-lo de qualquer coisa que você goste, mas todas as 

experiências de Deus são absolutamente as mesmas. O próprio Deus está sendo experimentado 

por si mesmo. Não há nenhum Deus além de Deus. 

 

Também quero esclarecer que a iluminação é um estado constante, não uma experiência 

instantânea. A experiência é um incentivo que nos mantém lutando por ela. Para permanecer lá 

é necessária uma disponibilidade constante para render-se. Diga isso a Deus: “Eu farei o que 

você quiser.” 

 

A pergunta que deve sempre se fazer é: “Estou vivendo Deus absolutamente aqui e agora, 

sem qualquer transigência?". Após a experiência de despertar, você deve trazer esta atitude para 

o mundo até que você perdoe tudo o que é imperdoável. 

 

O Curso diz que o significado de nossas vidas terrenas é encontrado ao removermos os 

bloqueios que colocamos contra a consciência da presença do Amor. É como descascar uma 

cebola, uma camada de cada vez. Às vezes, parece que não estamos chegando a lugar algum e 

fazemos coisas repetidas, mas, quando descascamos a camada final, ela desaparece. Cada vez 



que descascamos outra camada através do perdão, é um instante santo que nos eleva mais perto 

de Deus. Continue descascando até ver a face de Deus. 

 

Comentários  
Vamos começar com o parágrafo de abertura de Zhao. Minha história se iniciou antes do 

que consigo me recordar. Tive dificuldade em me identificar com esse corpo desde criança. 

Comer, dormir e andar eram muito difíceis de entender para mim. Levei muito tempo para me 

adaptar a este mundo - para viver como um ser humano. Eu via tudo distorcido, feio e sem 

sentido. Eu sabia que faltava algo e que deveria encontrá-lo.  

 

Quem quer saber? 
A frase “Eu não sou um corpo” aparece 46 vezes no Curso, mais do que qualquer outra 

sentença ou frase. O corpo em si se materializa primeiramente na forma de um bebê que precisa 

ser cuidado. Demora muito tempo até que os bebês humanos sejam capazes de sobreviver por 

conta própria. Um cavalo recém-nascido consegue andar no dia em que nasceu. Um bebê humano 

demora de 9 a 12 meses ou mais até que consiga executar a mesma tarefa. Tive uma experiência 

semelhante à de Zhao com relação a ver o corpo como artificial. Minha experiência ocorreu em 

2007, depois de ter contraído a Encefalite Viral La Cross por uma picada de mosquito. Fiquei em 

coma por vários dias - uma semana ou mais. 

 

Acordei sozinho, tarde da noite, em uma cama de hospital. Havia apenas uma pequena 

luz vermelha sobre a minha cama. A primeira coisa que fiz foi erguer a mão direita e trazê-la à 

minha frente. Eu disse: (isto soará profundo) “Isso é uma mão”. Acontece que foi realmente 

profundo. Eu me perguntava como sabia o nome desse objeto. Como eu até mesmo sabia o que 

era a linguagem? Então, pela segunda vez na minha vida, uma voz de algum lugar profundo disse: 

“Quem quer saber?”. Quem está fazendo a pergunta? Essa foi a questão mais fascinante de todas. 

 

Demorou muito tempo para reintegrar de volta ao corpo. Dias se foram até que eu 

conseguisse falar ou andar e semanas antes que conseguisse dirigir um carro. Quando cheguei do 

hospital pela primeira vez, sentei-me à mesa para comer com minha esposa, Dolores, e nossa 

filha, Sarah. Eu não conseguia comer. Tinha perdido 15 quilos. Se você não come por um longo 

tempo, perde o apetite. Olhei para Dolores e Sarah comendo e isso me pareceu estranho. A 

principal função dos dentes é a mastigação dos alimentos. Lá estavam elas, dilacerando a comida 

e pareceu engraçado. Eu quase queria rir. Para esses corpos viverem, algo deve morrer. Além 

disso, há a outra extremidade do corpo, o processo de eliminação e que parecia muito estranho, 

mas não vamos falar mais sobre isso. O sexo, também, parece uma atividade estranha se você 

pensar sobre isso, mas não vamos adiante nesta ideia também. Em resumo - não somos corpos. 

Vamos continuar na história de Zhao. 

 

Escrevi dezenas de cadernos para aprofundar-me em cada pensamento para ver o que 

havia dentro. Nunca escondi meus pensamentos de mim mesma, por mais feios que fossem. Essa 

ainda é minha prática. 

 

Olhar para dentro é uma disciplina importante exigida por todos os místicos. Não tenha 

medo de olhar para dentro e ser honesto consigo mesmo. Olhe deliberadamente para os 

pensamentos de ataque, pensamentos de desejo, pensamentos luxuriosos, pensamentos 

gananciosos - todos os nossos pensamentos Schadenfreude. [Meus agradecimentos à minha amiga 

Susan Mundy (sem parentesco) por me apresentar à palavra Schadenfreude, pronunciada Shahd-

n-Froi-duh, que significa “pensamentos de prazer, sentido no infortúnio de outra pessoa.”] Olhe 

honesta e profundamente, pois essa é a única maneira que o “lixo” pode ser limpo de nosso sistema 

psíquico. É por isso que sei que não estou iluminado. Quanto mais me aprofundo, mais trabalho 

sei que tenho que fazer. 

 



Quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada,  

não estarás somente disposto a entrar em comunhão, 

como também compreenderás a paz e a alegria. 

T-1.IV.1:5 

 

Voltando à história de Zhao: 

 

Essa jornada finalmente me levou a um estado de não-esforço, que é o nosso estado 

natural. No entanto, para não haver esforço, eu precisava colocar em ação muito esforço e 

disponibilidade de ver através dos véus do ego. Eu disse a mim mesma: “Encontre o significado 

da vida ou morra.”  

 

Sem esforço 
Gostei de ler as obras do autor brasileiro/americano, Carlos Castaneda, Ph.D. (1925-

1998) durante os anos 70, 80 e início dos anos 90. Seu primeiro livro, Os Ensinamentos de Dom 

Juan (1968), descreveu seu treinamento sob a tutela do Xamã mexicano, Don Juan Matus. Uma 

frase de seu livro Viagem a Ixtlan me atingiu tão profundamente que memorizei. “O sucesso”, 

disse Dom Juan, “deve vir gentilmente, com muito esforço, mas sem estresse de obsessão.” Como 

você faz algo com um grande esforço, mas sem estresse ou obsessão? 

 

Uma das coisas importantes que eu sabia serem verdade para Ken Wapnick era sua 

capacidade de colocar toda a sua atenção no que ele estava fazendo. Certa vez, li um artigo sobre 

felicidade onde o autor dissera que uma das características das pessoas felizes é a sua capacidade 

de focar. Fazer algo com esforço, mas sem estresse de obsessão requer esforço. Requer 

concentração. 

 

A próxima parte da descrição de Zhao revela a parte mais profunda da experiência 

mística, a desconstrução que leva à iluminação. 

 

...decidi suicidar-me na minha cama. Eu disse a mim mesma: “como não há sentido para 

a vida ou para o mundo, então não há diferença entre estar vivo ou morto.” Então, de repente, o 

mundo inteiro desapareceu. Minha individualidade desapareceu. Eu sentia que tinha me fundido 

a Deus, o bem supremo, o estado mais belo, pacífico, alegre que nunca poderia imaginar.  

 

Esta última frase expressa o ponto alto da experiência mística. Isso é o que acontece para 

que a experiência mística seja totalmente desconstrutora. O indivíduo (ego) deve desaparecer - 

mesmo que seja apenas brevemente, como em um Instante Santo. A irrealidade de nossas vidas 

de sonho deve desaparecer para que a verdade realmente nasça em nossas mentes. Só então 

poderia Zhao se fundir de volta em Deus, o bem supremo, o estado mais belo, pacífico, alegre. 

Depois, vem o efeito de sua experiência. 

 

Nos três dias seguintes, comecei a ver tudo como a presença absoluta de Deus.  

 

Essa frase torna a experiência de Zhao única, porque permaneceu com ela por três dias. 

De vez em quando, você lê sobre uma experiência mística que dura vários dias. Foi o mesmo para 

Eckhart Tolle depois de sua experiência de despertar. É essa qualidade “duradoura” que torna a 

experiência tão transformadora. 

 

Antes dessa experiência, eu odiava estrume, moscas, pessoas discutindo e machucando 

umas às outras, mas agora todas essas coisas se tornaram a presença brilhante de Deus. 

 

A Lição 29 do Curso diz: “Deus está em tudo o que eu vejo.” Zhao viu Deus em estrume. 

Por que estrume? Porque quando Deus está em nossa visão, tudo o que vemos torna-se belo. 

Quanta diferença faz quando vemos o mundo através dos olhos do amor (a visão da Unicidade) 

em vez do medo (a projeção da separação). Os medrosos estão sempre prontos para atacar. Para 



os olhos amorosos, o que o ego vê como feio, o Espírito vê como belo porque tudo está cheio de 

amor. Ver com amor significa ver sem julgamento. Tudo é bonito - mesmo as pessoas discutindo 

- porque tudo faz parte do processo da própria vida. Somente a mente que cessa o julgamento 

pode compreender isso. J.G. Krishnamurti (1895-1963) diz: “A forma mais elevada da 

inteligência humana é poder observar sem avaliar.” 

 

Zhao escreve:  

 

Nossos corpos são apenas ferramentas, é nossa escolha usá-los para viver o amor, ou 

para matarmos uns aos outros.  

 

Um dos pontos mais importantes do Curso: tudo é uma questão de escolha. Seremos 

anfitriões de Deus ou reféns do ego? É uma escolha, uma escolha simples. O ego ganha novamente 

ou estamos dispostos a mudar tudo e seguir a orientação de Deus? 
 

A descrição de Zhao continua: 

 

Três dias depois, voltei à Terra. Meu corpo humano não poderia permanecer naquele 

estado por muito tempo, tudo se esvai, inclusive o corpo, mas a Paz que não pode ser perturbada 

permanece. 

 

Nosso amigo, Dr. Kenneth Wapnick, um homem de amor e paz inabaláveis, morreu 

inesperadamente aos 71 anos de câncer no pulmão. Ken, que eu saiba, nunca esteve doente em 

sua vida e não fumava. Há uma passagem no Curso que explica o que acho que aconteceu com 

Ken: 

 

Às vezes, um professor de Deus 

pode ter uma breve experiência de união direta com Deus. 

Nesse mundo, é quase impossível que isso dure. 

Pode talvez ser conquistado com muita devoção e dedicação, 

e então mantido por grande parte do tempo na terra. 

Mas isso é tão raro que não pode ser considerado uma meta realista. 

Todos os estados desse mundo não podem deixar de ser ilusórios. 

Se Deus fosse alcançado de forma direta em conscientização prolongada, 

o corpo não mais se manteria por muito tempo. 

M-26.3:1-4 e 7-8 

 

Acho que Ken chegou a um ponto em que simplesmente não conseguia se manter em seu 

corpo. Embora não se pensasse em Ken como uma pessoa intensa, ele certamente era devotado, 

dedicado, comprometido, gentil e amoroso. Dormia apenas seis horas por noite, das 10 da noite 

às 4 da manhã. Ele terminava o trabalho de meio dia no momento em que muitos de nós estaríamos 

nos levantando. Se a temperatura corporal de uma pessoa atingir 42 graus Celsius, ela morre. 

Câncer, como qualquer forma de inflamação, poderia ser considerado como uma forma de 

queimadura do corpo. 

 

 Vamos continuar com a experiência de Zhao: 

 

Conceitos são as roupas do ego. Uma parte profunda dentro de todos nós sabe que os 

corpos não são quem somos. Quando todos os conceitos morrem, o ego morre. Isso é a verdadeira 

morte (morte da morte). É ainda mais profundo do que a morte de nossos corpos. É por isso que 

Jesus disse que você deve morrer antes que seu corpo morra. É por isso que até mesmo o conceito 

de Deus pode ser perigoso.  

 

A frase inicial, “Conceitos são as roupas do ego”, está entre as mais brilhantes na 

descrição de Zhao. Lembra-me do teólogo dinamarquês, Soren Kierkegaard (1813-1855), que 



dizia: “Se você me rotular, nega a mim.” Conceitos são realmente as roupas do ego. O 

transcendentalista americano, Henry David Thoreau (1817-1864), disse que devemos ter cuidado 

com qualquer ocupação que exija que usemos roupas especiais. Nos primeiros dias do ministério, 

eu costumava usar um colarinho clerical. Dois anos depois, joguei o colarinho fora porque fazia 

com que as pessoas olhassem para o meu pescoço. Usar o colarinho clerical era desconfortável e 

uma maneira de fazer-me parecer especial.  

 

Não busques o teu Ser em símbolos. 

Não pode existir nenhum conceito para representar o que tu és. 

T-31.V.15:1-2 

 

Falar sobre roupas (que são concretas e visíveis) é uma maneira simbólica de falar sobre 

conceitos – todos os conceitos, todos os credos, leis, dogmas, doutrinas, tradições, costumes e 

muito mais para encontrar Deus, todos os acessórios feitos pelo homem devem ser descartados. 

Não há reverendos no Céu, nem capitães, nem tenentes, nem generais, nem presidentes, nem 

presidentes do conselho, nem diretores executivos, nem médicos. Os títulos podem ser formas 

divisivas de separação que nos afastam, e não nos aproximam uns dos outros e, portanto, da 

verdade da Unicidade. 

 

Conceitos são aprendidos. Eles não são naturais. 

À parte do aprendizado, não existem. Eles não são dados, 

portanto, têm que ser feitos. Nenhum deles é verdadeiro e muitos vêm de imaginações febris, 

quentes de ódio e de distorções nascidas do medo. O que é um conceito senão um pensamento 

para o qual aquele que o faz dá um significado que lhe é próprio? 

Conceitos mantêm o mundo. Mas não podem ser usados para demonstrar que o mundo é real. 

Pois todos são feitos dentro do mundo, nascidos na sua sombra, crescendo pelos seus caminhos 

e finalmente “amadurecidos” em seu pensamento. Eles são ideias de ídolos, pintados com os 

pincéis do mundo, que não podem fazer um único retrato que represente a verdade. 

UCEM. T-31.V.7: 1-10 

 

A experiência de Zhao a deixou desperta. Mas agora, como espalha-la pelo mundo? 

 

Muitas vezes, as pessoas não acreditam que uma pessoa jovem possa ter uma experiência 

de despertar. Quando contava que tinha tido essa experiência, muitas vezes não falavam mais 

comigo ou diziam que eu era arrogante por dizer tal coisa.  

 

Enquanto escrevo isso, Zhao tem agora 20 anos. Embora tenha despertado, ainda precisa 

obter uma educação, encontrar uma ocupação, e trilhar o seu caminho através do mundo do ego. 

Sei que terá sucesso, porque ela sabe que Deus está com ela. 

 

Amorosamente,  

 

 
 

 

 

 

 

 

Traduzido por Juliana Kurokawa 


