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ENTRA!
"A primeira vez a gente nunca esquece", mas por aqui decidimos manter acesa a chama da estreia e
jogar fora o relógio, tornando única (e inesquecível) cada edição.
Tudo isso com um só intuito: fazer você sentir da quietude ao êxtase que nos provoca mergulhar
nesse oceano de silêncio, vida e beleza, que acessamos para estampar as nossas páginas/portais.
Com um longo Festival de Inverno no mês de julho, o lançamento da 2ª edição exigiu um pouco mais
de tempo e nos mostrou que em vez de nos comprometermos com o calendário, manteremo-nos
fiéis ao título da revista. Assim que, prometemos lançar cada edição no momento exato em que
fiquem prontas, com o melhor conteúdo que possamos apresentar ;-)
Definitivamente, como diz o beloved master: "a dádiva recai sobre aquele que dá". Por isso,
agradecemos a oportunidade e lhe damos as boas-vindas! Vamos juntos!

LEELAHOUSE
@leelahouse_satyaprem

E O POETA QUEM É,

POESIA?
POEMAS DE SATYAPREM
CURADORIA | ATITO
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da claridade que do fogo salta

(o frio é imobilidade: mexa-se!)
rompi o sonho de ser o que não era.
nada serei que já não tenha sido,
sempre serei o que sempre fui:
sempre: advérbio de tempo.
do mundo sei pouco: ideia abstrata.
minha.
o mundo é ato, não ideia minha.
a minha ideia do mundo que é ideia minha.
como a ideia da frase é de Pessoa,
a frase nem minha.
mas como disse um tal de, por aí,
a poesia é para ser possuída sem calças
num profundo anseio de penetrar o divino
às duas da tarde numa tarde qualquer.
OW
A 5
N IAN 4
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satyaprem

FESTIVAL DE INVERNO

SÍTIO
LEELA

TOTALMENTE EN
CASA CON EL
AHORA
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Destacadas pela Adeviki
(Chile), participante online do
Festival de Inverno que
aconteceu no Sítio Leela entre
os dias 15 e 24 de julho, essas
10 pérolas retratam
precisamente o apontamento
de Satyaprem nesse retiro.

Prepara o print!

1.
2.
3.
4.
5.

La pregunta ¿quién eres tú? tiene una
única función: que veas que no eres lo
que la mente piensa que eres.
Hay que recordar que el adentro no es
una localidad, no es un ambiente
emocional ni mental.
La observación no puede ser percibida
por los sentidos, ni comprendida por la
mente. Es comprender que hay
observación pero no hay nadie
observando.
La observación no viene de una
acción. La observación es dada. Y
fuimos tirados para afuera y nos
identificamos con los objetos que
observamos.

EL AHORA
NO DA
TIEMPO PARA
PENSAR.
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Desenchúfate de las apariencias, de lo
sentido, pensado e imaginado. El
ahora no da tiempo para pensar. Esa
observación es pacífica, impersonal,
sin deseos, totalmente en casa con el
ahora.

6.
7.
8.
9.
10.

La conciencia es invisible a los ojos y
no puede ser tocada por los sentidos.
Amor incluye
excluye todo.

todo.

Ignorancia

Mientras menos te identificas con lo
visto, mayor es tu capacidad de
comprender.
Mirar para adentro es un acto de
Amor.
Toda meta tiene que ver con el
tiempo, por tanto ocurre después.
Vivir el momento es urgente.

Embora os termômetros tenham
marcado altas de 27 graus entre
os solares dias no Sítio Leela,
calor mesmo envolveu o salão
Aqui Agora a cada satsang –
estendendo-se aos que
participavam via Zoom, desde
suas casas.

Foto: Lalaty (Lima, Peru)

"EU NÃO
ESTAVA
LÁ, MAS EU VI"
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O calor do lado de fora, fez
flores brotarem, pavões
armarem suas caudas e corpos
se banharem na piscina em pleno
inverno gaúcho.
O de dentro fez-se silêncio e
transformou até mesmo a "festa
julina" num mergulho oceânico –
"...eu não estava lá, mas eu vi..."

"

Foi aqui que recebi meu sannyas:
Nirhetu.

Foi daqui que nasceu a vontade de
trazer a satisfação, o deleite, o êxtase
que a meditação desperta em nossos
corações, para a música eletrônica.
É aqui que o Mestre revela o paraíso
que existe dentro, o paraíso em que
podemos viver.
E a cada vez que venho aqui a magia
se mostra de diferentes formas.
Sempre vou para casa, para o mundo,
com o coração cheio de gratidão, e
curioso para ver as diferentes formas
em que “isso” se revela na minha vida.
Não tenho muita facilidade em
expressar em palavras, mas dessa vez
a vontade foi maior.
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E QUE VENHA
A PRIMAVERA!

AGENDA AGOSTO

CURITIBA E
RIO DE
JANEIRO
ZERO EXPERIENCE

Satyaprem inicia uma temporada de
satsangs fora do Sítio Leela. Desde a
pandemia, quando todas as viagens foram
suspensas, essa será a sua primeira vez
novamente nas cidades de Curitiba e Rio
de Janeiro.
Reserve a data e avise aos amigos que
moram por perto! Aproveitem: eis que o
rio vai ao encontro da sede.

EXPERIÊNCIA ZERO - Curitiba
5 a 7 de agosto
Info: Jagna
(41) 99995 2536
satyapremcuritiba@gmail.com
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SATSANG INTENSIVO - Rio de Janeiro
26 a 28 de agosto
Info: Shushma
(21) 99923 8611
satyapremrio@gmail.com

AGENDA AGOSTO

ZOOM
MEETING
PELO LUXO DA FLOR

A edição número 3 do Zoom Meeting
privado com Satyaprem traz o tema:
Zendo sim pelo luxo da flor.
O encontro acontece na sexta-feira, 12 de
agosto, às 20h. A participação é limitada
apenas a quem se inscreva pelo site
www.satyaprem.online ou entrando em
contato com a produção.
A abertura da sala ocorre às 19h30 e,
embora se trate de um evento virtual, a
produção insiste em propor que cada
participante crie um ambiente de
recolhimento e silêncio para vivenciar o
encontro.

+55 51 996 750 203
producao@satyaprem.com
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SERVIÇO
Zoom Meeting
Sexta-feira, 12 de agosto
20h (horário de Brasília)
www.satyaprem.online

SOBRE
O NADA
TEXTOS DE MESTRES
CONSAGRADOS

Se você for a um swami hindu, ele é
previsível. Se você fizer uma pergunta, a
resposta dele é previsível. Ele recita os
Vedas, os Upanishads, quase como um
papagaio. Você pode saber a resposta dele
de antemão. Mas não é assim com um
mestre Zen. Se você for a um mestre Zen,
você nunca sabe o que vai acontecer –
ninguém sabe.
Mesmo depois de milhares de anos, eles
são tão imediatos que nada pode ser dito
sobre como eles reagirão à sua pergunta, à
sua resposta.
O discípulo vem com muitas soluções.
Essas soluções são apenas mais ou menos,
porque uma solução é impossível. Então
mesmo sem ouvir a solução que o
discípulo trouxe, às vezes o mestre vai
bater nele.
Uma vez aconteceu...

Um discípulo foi a um mestre. Todos os
dias, durante três meses, ele trazia uma
solução ou outra para um koan. Um dia,
chegou com a ideia de bater com uma mão
na parede. No dia seguinte, usou as duas
mãos. Mas esse não é o ponto! Isso não é
uma solução. Ele sempre trazia uma coisa
ou outra, imaginando e pensando que
talvez isso funcionasse. E o mestre batia
nele.
Três meses passados, ele retornou e não
pronunciou uma única palavra – o mestre
deu-lhe um tapa.
O discípulo, então, disse: “Espere, senhor,
eu nem disse nada”. Ao que o mestre
respondeu: "Então será tarde demais. Se
você disser alguma coisa, será tarde
demais".

Ele não disse nada e o mestre bateu nele.
Agora era absolutamente irracional. A
mente não podia mais lidar com isso.
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Algo aconteceu com o discípulo. Todos os
dias ele apresentava uma resposta e
apanhava. Então isso era racional: ele
pensava que tudo o que dizia ou fazia
estava errado; e por isso o mestre batia
nele. Mas mesmo quando nada foi dito,
apanhou.

Quando a mente não consegue lidar com
algo, ela o abandona. Quando a mente se
mostra impotente em relação a alguma
coisa, ela a abandona.
Um koan é um enigma que não pode ser
resolvido, mas você deve se dedicar a ele
por horas a fio. O discípulo simplesmente
fica absorto, olhando para o problema de
todos os ângulos possíveis, em todas as
possibilidades, tentando entrar deste lado
e daquele lado. De todas as direções,
através de todas as dimensões, ele tenta
enfrentar o problema, encontrar alguma
solução. Ele vai ao mestre e é novamente
jogado de volta sobre si mesmo.

O que vai acontecer? Aos poucos, todas as
suas possibilidades serão esgotadas. Tudo
o que ele pode pensar, ele pensou. Agora
parece não haver possibilidade, mais
nenhum lugar para ir. Então um dia ele
está simplesmente olhando para o enigma
e nenhum pensamento surge. Esse é o
ponto: você está olhando para o enigma e
não surge o pensamento, e quando
nenhum pensamento surge, você pode ver
que o enigma é absurdo.

OSHO
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FORA DO
TEMPO
FLORIPA
POR BODHAN E MULIKA

Em junho, Florianópolis teve o
privilégio de receber o primeiro
encontro presencial com Satyaprem
fora do Sítio Leela, depois de mais de
dois anos.
O Silence Talks, que teve o satsang
introdutório na terça-feira e o intensivo
de sexta a domingo, aconteceu em dois
locais especialmente escolhidos, em
meio à espetacular paisagem da Lagoa
da Conceição.
NOW • 02 | PÁGINA 14

Silence
Talks

Foto: @jikraprem

Começamos com um encontro

“Tinha a sensação de que não

inesquecível, onde as palavras do

entendia, mas estava entendendo

mestre guiaram amorosamente a

tudo”, confidenciou Clarissa, uma

compreensão dos participantes,

das novas participantes, revelando

compartilhando por cerca de três horas

a abertura que se anunciava.

toda a profundidade do Silêncio.
O satsang intensivo realizou-se
verde às margens da lagoa, nos
proporcionando cinco encontros
com a afiada maestria de
Satyaprem.

NOW • 02 | PÁGINA 15

Cinco encontros
com a afiada
maestria de
Satyaprem

numa bela casa, cercada de muito

Foto: @_mulika

“El cuerpo/mente se desplaza por

Ao longo de todo o evento, risos e

6 aeropuertos para llegar al

lágrimas permearam momentos de

destino en Floripa, y a pesar de las

êxtase e quietude. Como traduziu

pocas horas de descanso, una

Vanessa, participando pela primeira

inmensa energía brota y permite

vez de satsang: "É como se tivesse

estar presente, alerta, vibrando en

chegado em casa e eu estivesse ali

amor”, foram as palavras de

para me receber".

Haridevi, que viajou desde as Ilhas
Galápagos, no Equador, para estar
com o amado.
Foto: @_bodhan
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"É como se
tivesse chegado
em casa e eu
estivesse ali
para me
receber"

SATORI
HAIKAI

FIRST, CALM DOWN.
NEXT, STAY THAT WAY
FOR THE REST OF YOUR LIFE
RON PADGETT
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ZEN:
O DISCURSO
DA FLOR.
O RISO
DO SURDO.
O NÃO DITO,
DITO.
SATYAPREM

KOAN
TEXTO | SATYAPREM

O QUE A
MENTE PODE
FAZER PARA
QUE VOCÊ
COMPREENDA
A SI MESMO?
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Há muito tempo, quando ainda
não tinham inventado o telefone,
um
homem
sem
nenhum
entendimento em direção à sua
própria realização foi até um
mestre e perguntou: “O que posso
fazer para entender o Zen?”. O
mestre
recomendou
que
se
sentasse em Zazen. Porém, o
homem continuou: ”Não seria bom
que eu estudasse os sutras dos
magníficos
iluminados
que
existiram? Não devo mergulhar em
práticas devocionais a serviço dos
outros?”. Enfim, gerou uma série
de propostas, mas o mestre só
reafirmou: “Se quer entender o
Zen,
sente
em
Zazen”.
De
nenhuma maneira aquele homem
ficou feliz, e retrucou: “Como
pode você – um assim chamado
mestre
–,
pretensiosamente
desmerecer a verdade que os
sutras e as boas-ações carregam e
me propor apenas sentar sem
fazer
nada
como
a
maior
possibilidade de entendimento do
Zen?”. O mestre pontualmente
finalizou:
“Como
você
pode
chamar Zazen de sentar-semfazer-nada?”.

LEELA WORLD
POR PADMIDI

O sannyas e a
capacidade de
trazer mais
beleza para o
mundo
NOW • 02 | PÁGINA 20

No mesmo ato, a delicadeza da entrega e a coragem
em assumir a liberdade. Nisso implica o sannyas,
geralmente simbolizado por um novo nome dado do
mestre ao discípulo, que remete à ruptura com a
história pregressa, com todo o conteúdo atrelado ao
que se pensava ser, e que aponta para o
reconhecimento e relembrança da originalidade em si,
da presença do intangível eu verdadeiro.

surrender
& love
Se na antiga tradição se tratava de uma

Não apenas o nome – que aparece nas

renúncia ao mundano, com Osho passou a ser

embalagens e gravado em cada produto

a semente de uma qualidade totalmente

manufaturado – está presente, como o

inovadora. Em discurso registrado no livro O

próprio fazer está intrinsecamente ligado ao

Sutra do Coração, o mestre indiano, ao

sannyas para ela. "Me encanta hacer jabón, es

explicar sobre o tema, traz dentre os aspectos

un proceso de transformación que me fascina

de um sannyasin a energia criativa, a

y cuando estoy creando desaparezco y se

capacidade de trazer um pouco mais de

crea a través de mí; es meditación, estoy

beleza ao mundo.

totalmente en mi sannyas", conta Amanda,
que revela também o impacto que o nome lhe

Basta afinar a frequência e essa energia está

provoca: "Amo cuando me dicen Amanda, es

disponível, o potencial criativo se revela e

como que todo se aquieta y surge un silencio.

tornar o mundo mais bonito passa a ser uma

Brota una alegría de adentro, sin querer

possibilidade cotidiana. Amanda, que recebeu

sonrío,

o sannyas de Satyaprem, o leva também

hermoso".

no

sé

explicarlo

pero

es

muy
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como a marca de seu estúdio de saboaria
artesanal, em Montevidéu. "Estaba buscando
un nombre para la empresa y cuando un
amigo me dijo, sentí que no podía ser otro;
era cómo conectar dos aspectos de mi vida
que surgían del mismo lugar", recorda.

amanda.com.uy

mitushiceramicas.com

"Conhecer e estar
com o Satya abriu
a porta da
criatividade,
da sensibilidade.
A conexão com a
cerâmica veio desse
transbordar,
de olhar a vida sob
uma ótica diferente
do aprendido e
conhecido"

Mas quando a atividade envolve outras

trabalhar a cerâmica de maneira artística,

pessoas, parece requerer certa insistência,

produzindo murais expostos em eventos de

ou ao menos foi a experiência de Abhiyana,

arquitetura, como a CASACOR, atrela seu

que conta ter que reivindicar que a

trajeto profissional à meditação. "Conhecer

chamassem pelo nome. "Logo que voltei

e estar com o Satya abriu a porta da

para São Paulo, participei de uma peça e o

criatividade, da sensibilidade. A conexão

diretor disse que não conseguia me chamar

com a cerâmica veio desse transbordar, de

assim; até no texto, onde indicava minhas

olhar a vida sob uma ótica diferente do

falas, no lugar do meu nome, estava 'ela'",

aprendido

a

relata a atriz que atualmente realiza seu

ceramista, imersa na ruptura que considera

próprio projeto. "Não tem como dissociar

ter sido a lembrança de sua verdadeira

do meu trabalho, de assinar assim meus

natureza. "Nesse mergulho, tudo aconteceu,

livros, de me apresentar dessa forma,

e quando notei já estava fluindo como

porque está tudo ali, nesse nome que vem

Mitushi Cerâmicas", diz.

diretamente do amado", enfatiza.

e

conhecido",

considera
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Já no Brasil, Mitushi que começou a

instagram.com/abhiyana

'No end to adventure', e o meu

Abhiyana leva a cabo o Textos Putos,

trabalho precisa exatamente desse

iniciado por um livro de conteúdo

lugar de 'no limits'. Nesse livro agora,

erótico, que se estendeu a outras

ele escreveu: 'No amor cabe tudo' e é

mídias e plataformas, com seguidores

isso que eu preciso pra seguir. O

nas redes e um podcast no Spotify, e

sannyas me provoca e me apoia. É

para

pelo

como se o sannyas, o Satya, me

significa

amparassem para o meu trabalho; sinto

exploração, aventura. Tem um livro em

que não teria como fazê-lo se não

que o Satya escreveu na dedicatória:

fosse isso".

isso,

sannyas.

vê-se
"Meu

sustentada
sannyas

"No end to adventure"
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Um pouco distante do convencional,

E é esse enraizamento o ponto central que
liga todos os diferentes trabalhos e atividades
corriqueiras que se exercem, da simplicidade
de um café passado em casa à criação de uma
obra exibida em festivais internacionais, como
é o caso de Ruchita, artista multimídia com
criações expostas e premiadas em diferentes
cidades do mundo, entre Madrid, Lisboa,
Kyoto, Varsóvia e NYC. "O meu trabalho hoje
vem muito do que me toca profundamente,
do que me move. Tem muita relação com o
dentro, a minha percepção da realidade, do
externo, voltado para o que nos interessa
mais. E o sannyas acaba influenciando no
sentido de que a Ruchita é pura criatividade, é
pura arte, pura beleza, pura expressão. É isso
o que me inspira a trabalhar, a criar, a fazer",
descreve.
Além de todo o fazer criativo que emerge
dessa quietude, a artista recorda o ponto
fundamental do contato com o sannyas: "O
principal para mim é a relembrança de quem
eu sou de verdade. É quase como um bip para
ruchita.art

a reconexão com: quem é você?".
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"O principal para
mim é a
relembrança de
quem eu sou de
verdade"
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OSHO

NOWNESS
Olhe o seu cachorro, o seu gato, a sua mesa... todo mundo tem uma
mesa iluminada! Chegue em casa hoje, sente-se à sua mesa e veja o
que ela lhe transmite. Tudo! Os abajures, as geladeiras... TODAS AS
COISAS NO UNIVERSO ESTÃO ILUMINADAS, MENOS VOCÊ. Na
verdade, você também está iluminado, mas acha que não.
Mas o que quer dizer ser iluminado? Iluminação não é um status, é
ser você. Por isso a pergunta “quem é você?” é a chave que resolve
esse equívoco.
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ILUSTRAÇÃO | JYOTI

"PESSOAS
TRISTES, SEM
PODER DE
ORGASMO, SEM
PODER DE
PRAZER,
TORNAM-SE
DESTRUTIVAS –
PARA SI E SEU
ENTORNO."
SATYAPREM
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Satyaprem lança livro e conversa com Vera Moreira,
escritora e jornalista – e colega de faculdade –,
sobre o tema.

POR MOKSHA

ENTREVISTA

"A HUMANIDADE
É UM VÍRUS – E
VOCÊ, QUEM É?"
“Atualmente, levanta-se a tese de que a
humanidade seja um vírus que está levando
à morte o seu hospedeiro.”
Essas foram as primeiras palavras de
Satyaprem ao iniciar o satsang na cidade
de São Paulo, naquela noite de 16 de maio
de 2019.
A potência da questão repercutiu no
ambiente, suscitou a investigação e
“esquentou o clima”. As perguntas vivas e
instigantes que ele apresentava se
confrontavam com as velhas respostas do
mapa da mente. E, por vezes, diante da
provocação, resistência.
Mas para uma chama vibrante, o velho será
queimado. E tudo que não está agora é
velho.

NOW • 02 | PÁGINA 28

A chama se alastra... Virou livro.

Estamos celebrando o lançamento #real #oficial da mais recente
obra do Satyaprem: A Humanidade é um Vírus. Produzido pela
Leelahouse e com concepção gráfica da OPA Comunicação.
E a chama aquece, e chama
O lançamento gerou a entrevista dessa edição. E aqui precisamos
parar um pouco, porque já são muitos desdobramentos: o vírus, a
humanidade, SP, o satsang, o livro, a entrevista, a velha amizade da
faculdade de jornalismo nos anos 80...
A partir de agora vamos dividir essa apresentação em partes. E
entender como essa chama cresceu.

"O VÍRUS INSTALADO NA
SUA MENTE ROUBA SUA
VITALIDADE, SUA
LIBERDADE”
O satsang em SP e a tese do vírus
No encontro, havia na sala um médico que, ao ser questionado sobre
a definição de vírus, explicou resumidamente: “Em certos aspectos, o
vírus nem é considerado um ser vivo para a ciência. Porque para sêlo é necessário que se reproduza, e ele não é capaz de se reproduzir;
então, o que faz é entrar numa célula, roubar seu material genético e
explodi-la”.

A partir daí, muitas indagações provocativas foram lançadas aos
participantes da noite – alguns deles, presentes pela primeira vez.

NOW • 02 | PÁGINA 29

Ao que Satyaprem, imediatamente, enfatizou: “Estão vendo? Ele é
incapaz de se reproduzir, não tem vida, não tem alegria. É impotente
e, por isso, destrutivo.” – e prosseguiu – “'O vírus nem é
considerado uma forma de vida', mas é óbvio que não, ele é um
encosto! É algo que suga a energia, a vitalidade do corpo. Da mesma
forma, o vírus instalado na sua mente rouba sua vitalidade, sua
liberdade”.

O livro

OPA, o design! Um capítulo à parte

E foi como num fluxo que a transcrição
daquele satsang, sob cuidadosa e acurada
edição e design, se tornou livro – apoiado na
ideia de que dessa forma se poderia explorar
mais amiúde todos os apontamentos.

A concepção gráfica do projeto foi um
desafio particular. Primeiro, porque a riqueza
do conteúdo merecia algo muito original,
que, junto ao texto, pelo símbolo, também
contribuísse com a comunicação.

Já no princípio, Satyaprem propõe que, no
contexto do termo vírus, se traga à tona a
possibilidade de uma nova leitura para
satsang: como “confronto", em vez de
"encontro com a Verdade”. Afinal, em suas
palavras: “Satsang é desenhado para que o
vírus seja eliminado do sistema. A pauta,
portanto, é questionar o conteúdo da mente,
da então chamada 'humanidade'".

Foi aí que entrou em cena um recémchegado ao grupo, o Nirupaka, que
juntamente com seu sócio à frente da OPA
Comunicação, topou o desafio.

E para não deixar margem à dúvida,
esclarece:
“A forma humana é uma coisa, e a
humanidade, a forma de pensar que
adquirimos – que, na verdade, nos foi
imposta – é outra. (...)
A humanidade torna-se um vírus quando
começa a se submeter à ideia de que esteja
separada do outro – seja ele qual for – e cria
formas de divisão, ideológicas e dominantes.
A doença da humanidade mata micro e
macrocosmicamente o hospedeiro.

“Como” deveria ser era o maior desafio. A
mensagem vinha muito a calhar – o satsang
que deu origem a tudo isso ocorreu alguns
meses antes de um vírus, o SARS-CoV-2, se
apresentar como um dos maiores perigos
enfrentados pela humanidade.
Assim que, depois de vários brainstorms,
chegou-se ao conceito da “matrix”, o
ambiente concebido para que você continue
dormindo, e o vírus se alastre. A partir daí,
todo o trabalho (e cuidado) foi para que o
símbolo da matrix fluísse com a leitura.
Todo o design foi feito com base no conceito
do próprio ambiente de satsang, em que as
estruturas dominantes da mente, da matrix,
ao se aproximarem da verdade, são
consumidas, e as palavras substituídas pelo
silêncio, pelo vazio.
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Você acredita ser algo que não é. E esse
equívoco é chamado de 'ser humano'. Para
romper com essa crença dominante, você
deve transpor uma série de conceitos
fundamentais; trata-se de uma espécie de
morte.”

Nirupaka havia participado de um único
retiro presencial com Satyaprem, em
Curitiba, em 2019. Logo veio a pandemia e
os retiros online, por onde permaneceu
desfrutando da liberdade e paz revelados
nos encontros. Foi quando ofereceu os seus
serviços, no que pudesse ser útil. E, de novo,
como rios que se cruzam, nasceu a criação
do livro.

Now, a entrevista
Convidada a falar sobre o novo livro, Vera Moreira, jornalista com
aproximadamente 40 anos de carreira e passagem por grandes
veículos de imprensa como os jornais Estadão e JT, em São Paulo, e
Zero Hora, em Porto Alegre, aceitou reunir os pontos que se
destacaram para ela no livro e explorá-los em uma conversa com
Satyaprem via Zoom.
Antes do encontro com o antigo colega de faculdade, em um breve
diálogo com nossa equipe, Verinha – como a chamamos
carinhosamente – revelou que sempre teve uma grande admiração
por ele.
Durante aquele período de estudos na Famecos (PUCRS), no início
dos anos 1980, em Porto Alegre, jovem e tímida, aproximou-se de
“figuras muito peculiares e fortes”, como definiu. Celso Schröder,
ligado ao sindicalismo, com toda uma bagagem de politização e lutas
sociais, e Satyaprem, que descreve como “uma personalidade muito
marcante, uma presença muito forte, além de inteligentíssimo”.
Juntos, formavam o “trio que volta e meia estava pra cima e pra
baixo”, segundo ela mesma.
Recentemente, em um momento em que buscava interiorização,
Verinha soube do trabalho então realizado por Satyaprem e festejou
que o antigo amigo, agora (ainda mais) desperto, poderia guiá-la
nesse novo caminho. O reencontro foi maravilhoso, conta, primeiro,
pelo grande carinho e afeto que já sentia e, agora, pela potência da
maestria, sem passado, nem história; apontando radicalmente para o
agora e o aqui.

Sobre a humanidade e o vírus
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Com sua experiência na palavra escrita, Verinha acredita que a
mensagem do livro tem grande potencial de chegar a pessoas que
não possuem tanta intimidade com o “universo de satsang”.
E comenta: “É um trabalho hercúleo derrubar um edifício desses. A
humanidade é a forma de pensar imposta pelo sistema, é muito forte,
estamos muito presos. Nesse sentido, achei o livro importantíssimo,
dá uma perspectiva mais concreta; mesmo com eventuais
preconceitos, qualquer um vai poder entender de uma forma bem
objetiva. Sem entenderem como, vão entender o que está
acontecendo em satsang”.

Vera Moreira entrevista
Satyaprem
VÍDEO | TANKA
AGRADECIMENTO | VERA MOREIRA

Clique aqui
para assistir!

"A humanidade é um vírus não em si, mas em como ela se pensa. O livro
apresenta essa ideia, de que a maneira de pensar tem que ser mudada. A raiz,
a fonte dessa mudança não pode ser um novo tipo de pensar, tem que ser um
novo tipo de consciência. Ou seja, a revolução possível que será demandada
da humanidade é encontrar uma nova maneira de ver – uma revolução da
consciência."

Nem tanto ao mundo, nem tanto ao
mistério... O único norte que definiu para a
entrevista foi o do apontamento da cura, a
extinção do vírus e o nascimento do novo
homem.
Mergulhemos!
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Na entrevista, Vera Moreira buscou não se
prender a nenhum clichê ou privilegiar um
“campo” específico de assunto.

EYES2SEE
FOTOS | SATYAPREM
JAPÃO | 2015
CURADORIA | RUCHITA

JAPÃO:
A PERFEIÇÃO DA
IMPERMANÊNCIA
E O VER ETERNO
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wabi-sabi

NOW • 02 | PÁGINA 35

Constituído por inúmeras qualidades, o Wabisabi destaca características como simplicidade,
atemporalidade, vazio, assimetria, imperfeição,
impermanência, intimidade, transitoriedade e
rusticidade.

Quando convidada a fazer a curadoria da galeria dessa edição, Ruchita,
fotógrafa, artista multimídia, decidiu apresentar as imagens compartilhadas por
Satyaprem de sua viagem ao Japão, em 2015. Ela, que aprecia mais os
processos do que os resultados, voltou seus olhos à filosofia japonesa e se
deparou em 2018 com a estética Wabi-sabi.

Segundo Ruchita, sem que haja tal
propósito, há muito da filosofia Wabi-sabi
no perfil fotográfico de Satyaprem – que,
como ele mesmo ressalta, se identifica
com snapshots, fotos instantâneas, cliques
fiéis à espontaneidade do momento.
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A PERFEIÇÃO
IDEAL É
IRREAL, NÃO É
NATURAL.
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FOTOS DISPONÍVEIS PARA IMPRESSÃO: PRODUCAO@SATYAPREM.COM

Por meio da contemplação, os japoneses
enxergam a natureza como um modelo a
ser seguido e reverenciado: unem-se a ela,
em vez de quererem conquistá-la. A
transitoriedade é aceita e valorizada como
um estado natural, pois nada é estável e
permanente no mundo. Nosso refúgio
está em aceitar e até mesmo celebrar esse
fato.
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Fato esse não apenas destacado pela fotografia de Satyaprem, como
principalmente, em todo o seu apontamento em satsang.
Enquanto as fotos retratam peculiarmente a impermanência, em
satsang, o convite a voltar-se àquilo que não tem fim.
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“NADA TEM FIM, TUDO É CONTINUAÇÃO DE UM PROJETO INACABADO.”
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@satyaprem

NÃO SE PREOCUPE COM RESULTADOS, PREOCUPE-SE EM ESTAR 100%
VIBRANDO NA INTELIGÊNCIA QUE VOCÊ É.
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"

Ao retomar a percepção de que você é a observação, os eventos se
tornam muito mais leves. Tudo passa. Assim como as nuvens, ainda
que num dia cinza e aparentemente denso, tudo passa.
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Quando a mente propõe que você ou qualquer outro alguém seja um
canalha, pare e veja. Você é a observação desse acontecimento.
Lembre-se que você aprendeu a chamar de "eu" algo que não é você.
O que você pensa e sente não é você. Sua mente e seu corpo não são
você, são eventos. E todos os eventos são impermanentes.

Apenas a
observação –
que é a sua
natureza –,
permanece
apesar de
tudo o que
aconteça.”
SATYAPREM

¿QUÉ ES MIRAR ADENTRO?
SATSANG CON SATYAPREM
EDIÇÃO | PRACHURA

Asegúrate de estar subscrito en
el canal de Satyaprem TV y
activa las notificaciones para
que las recibas cada vez que se
suba un video nuevo.

La mente confunde que
mirar a dentro es mirar a
los sentimentos, a los
pensamentos, a los
humores, mirar a lo q
siente el cuerpo...
.
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"

Clique aqui
para assistir!

ZERO
SATYAPREM LÊ OSHO
PÁG. 53 | EL EGO VIVE DE ATENCIÓN

Satyaprem costuma ler em
satsang textos de diferentes
livros, de acordo com os
números apontados pelos
participantes. Nas redes,
também compartilha autores
que endossam o olhar para
dentro.

Na próxima edição, ele pode ler
a página do número que você
nos enviar, do livro que ele
escolher. Que tal?
Envie um número para
producao@satyaprem.com

"

O ego vive de atenção

Você tem que saber reconhecer a
si mesmo diretamente,
imediatamente. Você tem que ir
para dentro. O ego vive de
atenção, é um fenômeno falso.
Entenda e saia daí!

NOW • 02 | PÁGINA 49

Aqui, criamos mais um espaço
para o "eloquente e silencioso
discurso do fogo".

Clique aqui
para assistir!

WAKE UP!

"

A FILM BY BHRISHA

Não existe um lugar perfeito
Todo lugar é imperfeito
A única coisa que é perfeita é o
agora.

Clique aqui
para assistir!

Veja, sua mente está sempre
planejando...
Deixe-a ir! Esteja aqui e agora.

Essa é a realidade de sua mente
Qual é a sua realidade?
Acorda!
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Por que você precisa ir a qualquer
lugar?

LIFE IS
DELICIOUS,
SMELLS GOOD,
IT FEELS GOOD.
SATYAPREM

FECHAR
OS OLHOS
MUSIC BY NAMYA
W/ AMODI & ROOHARI
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clique aqui para ouvir!

QUESTIONS
AND
ANSWERS

D A R S H A N
C O M
S A T Y A P R E M
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Q&A

O MISTÉRIO
VAI ALÉM
Participante – Com seus apontamentos,
consigo ver e perceber a ilusão do
tempo. Mas como faço para ter clareza
da ilusão do espaço?
Não separe os dois! Quando falo em
espaço-tempo como dois elementos
distintos, é para apressar uma
compreensão. Mas espaço e tempo
pertencem a uma mesma dimensão.
Não existe tempo sem espaço e nem
espaço sem tempo. Não dizemos
"tempo" e sim "espaço-tempo".
Basta investigar um pouquinho para
ver que o espaço também é ilusório.
Ilusório para quem? Nunca para o
corpo. Essa pergunta é da mente.
Através do corpo você quer que o
corpo/espaço compreenda a ilusão do
espaço.

Você não-corpo e não-mente é a
compreensão.
O apontamento aqui é para que você
veja que a condição natural ulterior do
seu ser não é corpo nem mente.

Você não está feliz, você é a
felicidade!
Participante – Na verdade, você já tinha
respondido parte da minha questão
antes mesmo de receber a pergunta.
Parece que você já tinha visto a
pergunta.
Não, não tinha. E aproveito para
contar um segredo para todos vocês:
eu prezo pela espontaneidade. Eu
sento aqui e não sei o que vou dizer.
Nunca vejo antes as perguntas que
vocês enviam. No caso de um encontro
online, eu as vejo quando abro espaço
para uma pergunta e ela aparece na
minha tela.
Se você tem a sensação de que eu
respondi a sua pergunta antes de tê-la
lido aqui é porque, sim, toda fala que
sai daqui é uma resposta para a sua
pergunta, basta que você esteja
conectado.
Você sempre vai ouvir em algum
momento algo que desperta essa
sensação em você: "Nossa! Era isso
que eu precisava ouvir".
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Compreender a ilusão do espaço
deixaria o corpo não corpo, e o corpo
não-corpo não pode existir. Mas você
não-corpo, existe. Assim como você
não-mente.

Participante – Estou muito feliz de
poder falar com você aqui.

Isso acontece porque o mistério vai além, o mistério desse evento é que
não sou eu que estou falando, é você que está falando para você
mesmo ouvir.
Através desse mistério, você me faz falar o que você quer ouvir, é você
falando o que você quer ouvir. Note! Apenas em compreender isso
você vai notar que o espaço é ilusório. Fique aqui e agora e você verá
que a ideia de espaço, de separação, de estar lá ou aqui, desaparece.
E, de repente, todo o Universo está aqui. Tudo está aqui, e você não
precisa fazer absolutamente nada para estar aqui, você é o aqui. E aqui
não é espaço.

Q&A | Encontro online, maio de 2022
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A SUA

PRESENÇA

Participe! Este espaço é seu.
Envie sua arte, poema,
depoimento para
producao@satyaprem.com
A casa é sua...

ESPAÇO DO LEITOR

independe de nada
independente de conceito ou
preconceito
estado sólido, líquido ou gasoso
humor ou condição mental
a paz é a paz
que não é feita por ninguém
merecimento, um despropósito
de quem pensa que faz acontecer
as coisas são como são
a alegria é inerente, sem depender
de conclusão ou situação
frio ou fome ou saciamento
espaço contado no tempo
uma mentira do tempo
.
NOW • 02 | PÁGINA 56

Poema: Viveka

Foto: @tushi.ta_

O
LIVRO
"A Humanidade é um Vírus"
Satyaprem | 80p
R$ 45
Envio incluso | Brasil

SHOPPING
S A T Y A P R E M

Pague aqui.

no link indicado ou via
PIX 35679528 0001 13
e entre em contato para o
recebimento.
Contato
shopping@satyaprem.com
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Efetue o pagamento

NOW
WHERE ARE YOU?
POR SATYAPREM

Agora não é hoje
A mente sempre nos olha com condenação. O Silêncio
não condena. Ele aniquila "você". Não fica "você" em
lugar nenhum. Desaparece. E no lugar desse "você" só
há Silêncio – livre, observativo.
A mente condena e vive disso. Já no Silêncio, nem
mesmo o "meditador" sobrevive. Nele, não existem
expectativas ou planos de futuro. O Silêncio grita: “O
agora é suficiente!”, e isso altera tudo.

você nota que não há nada que tenha relevância para
aquilo que você é.
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No momento em que começa a ter esse vislumbre,

Sosan disse: “Nem amanhã, nem ontem, nem hoje”.
"Hoje" ainda é uma descrição, baseada num
referencial.
Agora não é hoje. Agora é este momento em que não
existe descrição possível – permita-me chamar de
momento, sabendo que não é um momento,
porque através da linguagem não há outro jeito de
dizer.
Mas, o agora não é tempo. No agora não existe
distinção entre isso ou aquilo.
O hoje ainda está acessível à mente. O agora não
está. No agora não há mente, nem ego, nem você,
nem nada. Esse é o Silêncio.
E ver isso em totalidade não é possível para a mente.
Embora às vezes a mente pergunte "como viver nesse
agora para sempre?”, ainda assim é uma questão da
mente.
O Silêncio sabe que nada precisa ser feito para viver
o agora, porque é sempre agora.
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O SILÊNCIO NÃO SE
IMPORTA COM A MENTE.

Mesmo enquanto você estiver caminhando no mundo da mente, note
concomitantemente o quanto o Silêncio não é afetado pelas trapaças, pelas
paranoias, pelas armadilhas que ela propõe.

ele. Os obstáculos dizem respeito apenas à identificação de si mesmo
como sendo algo que você não é. No momento em que você se desidentifica,
nenhum problema mais existe.
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O Silêncio não se importa com a mente. A mente não cria nenhum problema para

gratitudine
"È già dato, devi solo metterti da parte e lasciarla emergere.."

Ao beloved master
e a todos que...
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