
HIPER

COMO OBTER O MÁXIMO DO SISTEMA CORPO-MENTE

HUMANOS

GABHISHAK
 2021
 



C O M O  O B T E R  O  M Á X I M O  D O
S I S T E M A  C O R P O - M E N T E

HIPER-
HUMANOS

G A B H I S H A K
2 0 2 1



GABHISHAK 
2021 

INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA

MEDITAÇÃO 2. SAÚDE 3. AUTOCONHECIMENTO

COPYRIGHT © 2021 BY GABHISHAK

HIPER-HUMANOS/GABHISHAK - FLORIANÓPOLIS:

EDIÇÃO DO AUTOR, 2021

BIBLIOGRAFIA

1.

FOTOS AUTORAIS: GABHISHAK 

EDIÇÃO: GABHISHAK

REVISÃO: GABHISHAK

PRODUÇÃO: GABHISHAK  

WWW.GABHISHAK.COM.BR

INSTAGRAM: @GABHISHAK_PRO

FACEBOOK PAGE: GABHISHAK

YOUTUBE: GABHISHAK NOW

PERFIL PROFISSIONAL:

WWW.LINKEDIN.COM/IN/GABHISHAK

CONTATOS:

EMAIL: GABHISHAKNOW@GMAIL.COM

FONE: + 55 48 996 392 123

http://www.gabhishak.com.br/
https://www.instagram.com/gabhishak_pro/
https://www.facebook.com/shakslab
http://www.linkedin.com/in/gabhishak


Esse livro é resultado da compilação de uma mini-série

de artigos técnicos escritos pelo autor em 2020 e

originalmente publicados no portal wemystic Brasil. o

link desse acesso ao conteúdo integral online está

disponível nesse link > 

 https://www.wemystic.com.br/hiper-humano-

gabhishak/  

GABHISHAK argumenta que existem possibilidades

pouco reveladas de se obter o máximo desempenho da

máquina humana. Com tal objetivo, ele revela sua

experiência pessoal e se vale dos ensinamentos da

física quântica, da metafísica, da meditação e outras

ferramentas holísticas que promovem saúde e

autoconhecimento. A obra se divide em sete partes.

Cada uma pode ser lida separadamente mas a

recomendação é que sejam lidas na ordem em que se

apresentam, para melhor compreensão do tema e da

visão do autor. 
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‘NÃO É POSSÍVEL
CONSEGUIR UM

RESULTADO
DIFERENTE

FAZENDO AS
MESMAS COISAS’ 

Albert Einstein

"QUANTAS COISAS VOCÊ JÁ
TENTOU? QUANTAS
DIETAS, TERAPIAS,

TREINAMENTOS; ISSO E
AQUILO? ESTÁ
SATISFEITO?" 

Gabhishak

“TODA FORMA
QUE VÊS
TEM SEU

ARQUÉTIPO NO
MUNDO SEM-

LUGAR.
SE A FORMA

ESVANECE, NÃO
IMPORTA,

PERMANECE O
ORIGINAL"

 
Rumi

"O CORPO HUMANO É UMA
MARAVILHA

TECNOLÓGICA QUE NÃO
VEM COM MANUAL DE

INSTRUÇÕES. É PRECISO
OUVI-LO, OBSERVÁ-LO,
APRENDER COM ELE".

Gabhishak

"SEU CORPO É PURA ENERGIA
Gabhishak

"DOENÇA NÃO EXISTE"
Gabhishak



 

Olá,

A melhor maneira de ler esse pequeno livro
é com abertura, com receptividade, com
leveza. Deixe a mente de lado e, com ela,
as ideias e os conceitos que já tenhas sobre
os temas versados. Quando houver
sugestões práticas, experimente em si e sinta
o que ocorre. Prove. Veja se faz sentido.
Eu não quero mudar sua forma de pensar,
a maneira como você vê o mundo
atualmente. Eu quero lhe apresentar novas
possibilidades, quero te contar algumas
notícias que você merece e precisa saber.
Aproveite,

Com alegria,

Gabhishak 
Muitas felicidades e realizações!
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1
PRIMEIRO TEXTO

MESSI, EINSTEIN E O MITO

DA DOENÇA



DOENÇA NÃO 
EXISTE

Esta mini-série está dirigida à você que tem

interesse ou quer saber mais a respeito de um

corpo forte e saudável. 

O conteúdo vale tanto para quem utiliza o corpo

como ferramenta de trabalho, como os atletas

por exemplo, quanto para as pessoas que, como

eu, praticam alguma atividade física de forma

mais moderada, seja por prazer, seja para

manter o bom funcionamento de todo o

organismo. 

É sempre bom lembrar que o cérebro faz parte

do corpo e, como tal, será igualmente objeto de

investigação. Nesse sentido, todos aqueles que

desejam um cérebro em altíssima performance

também estão mais que convidados à leitura.

 



Ouvi de um médico que o simples fato de não

apresentar sintomas não significa que

estejamos saudáveis. Faz sentido.

Saúde é muito mais que estar aparentemente

livre daquilo que se chama ‘doença’. 

Eu quero falar com você sobre saúde de

verdade. O corpo funcionando como uma

engrenagem perfeita, cumprindo todas as

funções para as quais fora desenhado. 

E a mente em seu devido lugar, servindo apenas

como instrumento para auxiliar em nossa vida

diária, nada mais que isso. 

Vou compartilha minha experiência ao lado de

atletas de elite, como Lionel Messi; músicos de

grande capacidade como o Maestro João Carlos

Martins e empresários de sucesso, como

Maurício de Sousa. 

Note que eu citei um atleta, um músico e um

empresário. O que eles tem em comum, além de

terem chegado ao topo em suas profissões?

Deixarei essa pergunta em aberto para

reflexão.



Você é meu convidado nessa coletânea de

artigos sobre o melhor que o corpo pode ser.

Além da necessária partilha sobre o que aprendi

com esses verdadeiros campeões, tentarei

trazer dados científicos e casos concretos de

pessoas que quebraram paradigmas e foram

além daquilo que os padrões, os hábitos e o

sistema tradicionalmente impõem. 

Me ocorre agora uma frase atribuída ao

Einstein: ‘não é possível conseguir um resultado

diferente fazendo as mesmas coisas’ (acho que

é assim).

Ele diz: não é possível; ou seja, é impossível! 

Ele não diz que ‘talvez’ você consiga.

Absolutamente. Não será possível, de forma

nenhuma. Einstein foi categórico, não deixou

dúvida.

Nesse sentido, fica a questão: quantas coisas

você já tentou? Quantas dietas, terapias,

treinamentos; isso e aquilo? Está satisfeito? 

. 



Porque aqui as palavras serão dirigidas para

quem não está satisfeito; para quem sente que

falta algo, que ainda há degraus a subir.

Mais uma coisa que irei revelar é o que tenho

observado no meu próprio corpo e em muitos

outros; centenas de outros corpos humanos que

deram passos importantes rumo à saúde

integral.

Apenas em 2020, com Covid e tudo, eu e meus

colaboradores já compartilhamos nosso método

com centenas de pessoas no Brasil, Argentina,

Chile, Colombia, Costa Rica, México e Estado

Unidos. O que elas tem percebido? Como estão

se sentindo? O que mudou depois de algum

tempo em treinamento com base em energia,

meditação, atenção plena e mental skills? 

Certamente trarei à baila alguns desses

exemplos motivadores.

Para terminar essa introdução, fica um aviso

para os muitos profissionais de áreas diversas

que tenham chegado até aqui.



Mais uma vez quero reiterar que não sou

médico, nutricionista, educador físico ou

psicólogo e meu trabalho não se confunde com

o desses profissionais. O campo de pesquisa

que atuo é a meditação, a mente humana e as

técnicas holísticas com elas relacionadas. Para

mim não existe conflito; ao contrário, teríamos

outra humanidade se cada um desses

profissionais experimentasse em si a meditação

e, a partir daí, pudesse usá-la em seus

respectivos ofícios.

. 
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SEGUNDO TEXTO

CORPO FICTÍCIO 



POESIA
CIENTÍFICA

O prefixo hiper indica uma posição superior;

acima. 

Dentro do contexto, significa mais que

humanos. 

Seria algo como o ‘superman’, só que fora das

telas. 

E não é uma metáfora. Leia com atenção e tire

suas próprias conclusões. 

Começo com a seguinte afirmação: seu corpo

não existe como você sempre pensou.

O que lhe parece? Qual a primeira coisa que lhe

ocorre quando lê essa afirmação? Verdadeira?

Falaciosa? Pretensiosa? Absurda? 



E posso lhe assegurar que, tomar consciência

da não existência do seu corpo da maneira

como você sempre concebeu é o primeiro passo

para alcançar a condição de hiper-humano.

Se o que você quer é ter um corpo

verdadeiramente saudável e uma mente em paz,

serena e afiada terá que investigar comigo essa

afirmação.

Vejamos se é possível dar alguns passos

adiante.

Sabe-se que o corpo humano é composto de

sistemas. Sistema nervoso, digestório,

muscular, linfático…e sabe-se também que cada

um desses sistemas é composto de órgãos. O

digestório por exemplo compõe-se de boca,

faringe, estômago, intestinos, etc.

E dentro dos órgãos, o que encontramos? 

Se pudéssemos abrir o fígado em uma mesa de

cirurgia, o que seria visto?

Células, não é mesmo? 

Todos os órgãos do corpo humano são, em

verdade, um conjunto de células. 



A propósito, você sabe qual o tamanho médio

de uma célula? Dizem os especialistas que elas

não passam da décima parte de um grão de sal.

Isso mesmo, se você dividir um minúsculo grão

de sal em dez pedaços resultará o diâmetro

celular aproximado.

E se formos ainda mais fundo? 

Vamos abrir as células e olhar bem la dentro.

O que se pode ver?

Você acertou se respondeu ‘moléculas’.  

Centenas de vezes menores em escala que as

células estão as moléculas, constituídas, por sua

vez, pelos famosos átomos. 

Sim, os átomos. 

E por fim, dentro dos átomos temos aos

elétrons.

Bem pequenininhos. 

Note que já estamos em um nível bem reduzido.

Antes era um corpo, grande, denso, com uma

determinada forma. 



Agora, um conjunto de átomos que formam

moléculas, que constituem células, que formam

órgãos, que em associação geram sistemas e

somente então teremos de novo o corpo

humano da maneira como é visto por nós. 

E não só o corpo humano, é bom que se diga.

Todos os outros corpos, tudo aquilo que pode

ser visto ou percebido. 

Cadeira, flor, banana, macaco, homem. É tudo a

mesma coisa em nível atômico!

Sim ou não, amigo leitor? Talvez seja difícil

entrar nisso pela primeira vez. Coisas

importantes não costumam aparecer na

‘timeline’, nem no portal de notícias do futebol e

das fofocas, mas reflita um pouco, pondere,

pesquise sobre o assunto. 

Nesse momento eu sugiro que você interrompa

um pouco a leitura, tome uma ou duas

respirações, feche os olhos um pouquinho e

medite sobre o que acabou de ler - deixe que a

informação ressoe em sua consciência.



E saiba que não é uma questão filosófica,

tampouco exotérica. 

Estamos diante de fatos reconhecidos pela

ciência há mais de cem anos, pela mecânica

quântica. O experimento da dupla fenda; o

emaranhamento quântico. Não entrarei nesse

nível de complexidade, mas deixo as citações

para que você possa buscar por si se houver

interesse.

Voltemos para concluir.

As menores partículas, os elétrons, provou-se,

são tanto partículas quanto ondas. 

Exato, ondas. 

Tais como aquelas que levam mensagens e

ligações ao seu celular. 

Movem-se no espaço como ondas, em

determinada frequência.

Em última análise, são energia em movimento.

Resumo:

corpo>sistema>órgão>célula>partícula>átomo>

elétron>onda (energia).



Agora feche os olhos novamente (se não fechou

antes, feche agora) e tente sentir o seu corpo

por alguns instantes como aquilo que ele

realmente é: pura energia!

(Dica: fique algum tempo parado sem se mover

muito, com a espinha ereta e os olhos fechados;

aos poucos vá notando o corpo perder

densidade).

Termino com um trecho do Poeta Rumi que li

ainda esses dias:

“Toda forma que vês

tem seu arquétipo no mundo sem-lugar.

Se a forma esvanece, não importa,

permanece o original.”
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TERCEIRO TEXTO

DOENÇA FICTÍCIA E

MULHERES SUBJUGADAS 



MÉDICO S˜̃AO COMO DEUSES...

Adoro a seguinte afirmação: “doença não

existe! O que existe é falta de saúde”. Não sei

quem é o autor, mas é uma bela frase. 

Confio nela com todo meu ser. Nem por um

único instante me passa pela cabeça a

possibilidade de que algo como 'doença' ou

enfermidade possa existir no sistema humano. 

O que se denomina doença precisa ser

investigado com mais profundidade, seriedade e

atenção.

E não fomos acostumados a isso. 

Ao contrário; desde pequenos fomos ensinados

a obedecer. 

Obedeça os pais. Obedeça o professor. Obedeça

seu chefe. Obedeça seu marido. 

Exemplo: as mulheres foram subjugadas por

séculos. 



Somente há pouco, bem poucas décadas

começou um movimento pela igualdade, pela

aceitação da mulher em âmbito social, político e

familiar. E ainda não há igualdade em diversos

níveis. As mulheres ainda ganham menos que os

homens em cargos semelhantes, ainda há países

que o estado e religião continuam oprimindo,

humilhando e tratando a mulher como um

produto ou simplesmente um objeto sujeito a

mandos e desmandos. 

Às mulheres também foi dito: obedeça.

E elas, com medo, obedeceram.

Assim como nós que, com medo, obedecemos. 

O que os pais dizem não pode ser contestado. O

que o professor diz não pode ser questionado.

O que o médico determina tem que ser

cumprido.

É assim ou não é? Sejamos francos. 

Os médicos; e eu não tenho nada contra os

médicos. Tenho amigos, trabalho com alguns

desses profissionais, mas é imperioso

reconhecer os fatos como eles são. 



E é incontestável: os médicos em nossa

sociedade são como deuses, senhores da

verdade. O que eles dizem tem que ser

obedecido.

Esse texto é um convite à reflexão. Por que

devemos simplesmente abaixar a cabeça e

tomar o primeiro comprimido? Por que devemos

deixar que abram nosso peito da garganta ao

umbigo? 

Aí você me responde. Ah, Gabhi, eles estudaram

pra isso. 

Ok, mas essa questão não está em cheque. Eu

sei que eles estudaram por seis ou sete anos,

talvez tenham se especializado aqui ou ali. 

Mas e nós? Por que não estudamos nosso

próprio corpo? 

Porque sempre fomos ensinados a obedecer.

Na escola, nenhum professor diz: sente-se por

alguns minutos em silêncio, observe seu corpo,

observe sua mente, observe suas emoções.



É tamanha a desconexão que o médico sabe

mais do nosso corpo, o psicólogo sabe mais da

nossa mente, nossos pais estabelecem nossas

relações…e nós? Qual é nosso papel? o que

sobra?

Obedecer. Pacificamente, como soldados; ou

detentos.

A propósito, você já notou como uma escola

tradicional funciona? Repare nas regras, na

hierarquia, nas condições e compare com uma

casa de detenção. Veja se encontra algo em

comum.

E então quando a cabeça dói, ou a barriga, onde

eu vou?

No médico. Que faz o que? Medica! Ponto.

Essa é a regra. É necessário prescrever algo.

Alguma droga precisa ser administrada. 

Elas curam? Responda por si, amigo leitor.

Curam? Ou amortecem, atenuam, amenizam por

algum tempo. O que é um analgésico? Tudo bem

que sejam usados em casos extremos, quando a

dor é intensa. 



Mas por que encontramos pessoas tomando

Rivotril há 3, 4, 10 anos? Elas estão bem? Estão

se curando? 

O que a meditação faz, e essa é uma das coisas

mais bonitas que pode existir, é possibilitar que

nos tornemos mais sensíveis ao nosso corpo.  

Nós nos afastamos do corpo no momento em

que nos aproximamos, nos envolvemos, nos

identificamos e acabamos nos tornando nossas

crenças, ideologias e padrões. Enquanto

estivermos envolvidos pelo processo de pensar,

pela mente de macaco como dizem alguns, não

há a menor possibilidade de ouvir o corpo

gritar. 

E ele está gritando.

Mas não é um berro; é um grito silencioso, um

sussurro. A única maneira de ouvir é silenciando

um pouquinho e a melhor maneira de encontrar

o silêncio é a meditação. 

Doença não existe. Nosso corpo perdeu saúde,

foi se deteriorando gradualmente. E nós, surdos

a esse processo, demos de ombros.



Ouvindo o corpo poderemos encontrar a causa

do diabetes, da pressão alta, da artrite, da

artrose, da enxaqueca; quiçá poderemos

identificar de onde vem as dores no joelho, no

quadril, nas costas e nos pés; saberemos

quando os rins vão mal, quando o sistema

linfático está eliminando ou não. 

E aí, depois de um harmonioso diálogo; nós e

nosso corpo, poderemos até mesmo nos

consultar com algum médico, e ajudá-lo

inclusive; porque uma coisa é certa: ninguém,

absolutamente ninguém pode saber melhor do

corpo que seu próprio dono!
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QUARTO TEXTO

A DOR DIMINUI ENQUANTO A

MEDITAÇÃO AUMENTA



A atenção é curativa

Em setembro de 2020, no momento em que

consulto o PubMed, uma das maiores bibliotecas

virtuais sobre medicina do mundo, encontro

sessenta e quatro publicações que relacionam

positivamente meditação mindfulness e dor. 

Meu objetivo nesse texto é compartilhar com

você os obstáculos mais comuns daqueles que

sofrem com dores crônicas e diversos outros

problemas físicos.

Explico.

Mindfulness ou, em português, atenção plena, é

um conjunto de técnicas de meditação que tem

base em antigas tradições orientais. 



Essas técnicas se popularizaram depois que o

pesquisador americano Jon Kabat-Zin, da

Escola de Medicina de Massachusetts,

demonstrou seus diversos benefícios em casos

de stress, depressão e outras questões de

natureza psicológica.

Por outro lado, mesmo com suficiente

informação e uma série de experimentos de

comprovado sucesso, infelizmente ainda há

pouco conhecimento sobre a relação das

técnicas de meditação no caso de dores no

corpo, pontuais ou crônicas e, falando de Brasil,

raríssimos os casos de profissionais da medicina

e/ou fisioterapia que utilizam tais ferramentas

como forma auxiliar de tratamento.

Sob o guarda-chuva da meditação, onde

incluem-se técnicas de respiração, atenção

plena, alimentação consciente e determinados

exercícios oriundos do yoga, todo o organismo

fica mais saudável.

Hoje, boa parte da comunidade científica

reconhece isso.



Posso incluir no termo ‘saudável’, valendo-me

outra vez de fontes de pesquisas confiáveis, a

redução da dor e a prevenção de traumas e

lesões, além do fortalecimento das fibras

musculares, tecidos, nervos e tendões e, caso o

dano já tenha ocorrido, a meditação tem

possibilitado recuperações mais rápidas e

menos sofridas. 

Apenas para registro, não posso deixar de fora

o crescente numero de relatos positivos

associados ao fortalecimento do sistema imune. 

Todos esses benefícios decorrem da prática

meditativa. 

As técnicas funcionam como remédios que

previnem e tratam. 

O primeiro grande obstáculo decorre da falta de

informação. As pessoas em geral não sabem

que a meditação é um remédio natural capaz de

ajudar. 

Estamos mais acostumados com a alopatia -

tomar um comprimido.



A prática meditativa pode colaborar tanto na

prevenção como para minimizar e até mesmo

curar sintomas que já existem.

Não sou eu que digo. Qualquer um pode

pesquisar e descobrir por conta própria os

milagres da meditação mundo afora. 

E mais que isso - pode experimentar em si.

O segundo obstáculo é o fato de não

conhecermos nosso corpo.

O corpo humano é uma maravilha tecnológica

que não vem com manual de instruções. É

preciso ouvi-lo, observá-lo, aprender com ele.

Quando fazemos isso? Estamos tão ocupados

com as turbulências do dia a dia criadas por nós

mesmos que não sobra sequer alguns instantes

para olhar com carinho e atenção para o corpo.

Lembramos dele unicamente quando algo vai

mal ou quando a ‘doença’, ou melhor, a falta de

saúde, é tão evidente que não podemos evitar.

Lembro da cabeça apenas quando dói. As

articulações são percebidas apenas quando os

sinais da artrite se intensificam.



Quando o praticante de meditação avança em

sua jornada, a sensibilidade aumenta. Sabendo

dirigir a atenção para o lugar correto, ele

poderá ouvir todos os sinais que o corpo dá e

não ser pego de surpresa quando alguma

ameaça está presente. 

A atenção é curativa. 

A observação atenta do corpo é uma poderosa

medicina natural disponível aqui e agora para

qualquer pessoa. 

Quer dizer então que eu posso antever uma

lesão, Gabhi? 

Sim. Isso e muitas outras coisas.
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QUINTO TEXTO

O FINDAR DA DOR QUE NÃO

DÓI 



Convide a dor para entrar...

Essa é a quinta parte desta série de textos

sobre as condições necessárias para atingir a

condição de hiper-humano, ou seja, aquele que

está acima das limitações físicas e mentais

impostas muitas vezes por crenças e padrões

com os quais nos identificamos sem investigar

corretamente.

Posso dizer por experiência de cerca de dez

anos estudando, praticando, observando e

dialogando com especialistas sobre o assunto,

que a grande maioria dos problemas físicos não

nascem no corpo e são, isso sim, somatizações

dos padrões mentais, das angústias, do stress,

das pré-ocupações, frustrações e uma centena

de estados mentais destrutivos.



Já há tal informação na medicina: apenas nos

Estados Unidos, mais de 70% das internações

hospitalares decorrem de problemas nascidos

na mente, não no corpo.

As dores, traumas e lesões são um caso típico.

Podemos usá-los como exemplo.

No texto anterior falamos um pouco acerca dos

obstáculos que atrapalham mais ainda a vida

das pessoas acometidas pelas dores físicas no

corpo e/ou lesões das mais diversas espécies.

Dissemos que o primeiro é não saber que a

meditação pode ser um grande remédio e o

segundo decorre do fato de não conhecermos

nosso corpo e os sinais que ele dá.

E o terceiro obstáculo que deve ser superado se

quisermos nos tornar hiper-humanos é o

sofrimento.

Exemplo. Existe a dor, ela está aí; a enxaqueca

está presente, a dor no joelho está ocorrendo

nesse exato momento.



É um fato. Sofrer com esse fato já é outra

coisa. É o início da somatização. É quando a

mente começa a interferir no corpo e alterar o

adequado funcionamento de todo o organismo.

Por que está doendo? Por que isso está

acontecendo comigo? Por que não passa nunca?

Ah, essa dor de novo…o que eu fiz pra merecer

isso? Eu estava tão bem e agora aqui nessa

cama…

Você já ouviu sua mente ruminando coisas do

tipo? 

Pois é dessa forma que tem início o sofrimento.

E como corpo e mente estão interligados, o

cérebro humano vai processar essa ruminação e

encaminhá-la através de estímulos, impulsos

elétricos ao resto do corpo.

Quais impulsos você acha que o corpo receberá

quando a mente está obcecada com o

sofrimento, repetindo negatividade e

vitimismo? 



Isso não apenas irá tornar toda a situação mais

difícil como poderá prolongar o problema ou

agravá-lo, dependendo no nível de identificação

de cada um com esse personagem que sofre.

Minha proposta é que você utilize as técnicas

de atenção plena para reconhecer e acabar com

o sofrimento. 

Explico.

Quando a dor estiver presente a primeira coisa

a fazer é não entrar em negação.

Fique atento para não rejeitá-la; não jogue a

sujeira para baixo do tapete.

Ao contrário, receba-a bem, de braços abertos.

Convide a dor para entrar e deixe-a bem a

vontade. 

Feito isso, mantenha-se alerta, com os ‘olhos da

atenção’  ligados.

Não classifique. Esse é um grande equívoco. 

Não diga ‘dor’, nem mentalmente.  Fique apenas

com a sensação. Observe atentamente se sua

mente não vai deslizar para a rejeição e

classificação negativa.



Entenda. Antes da mente denominar essa

sensação (um latejar, uma pontada, pulsação,

etc.) como dor, era tão somente uma sensação,

não é mesmo? 

Eu digo para você ficar apenas com a sensação

e não nomeie, não classifique, porque se você

denominar, colocar uma tarjeta sobre ela, sua

mente vai associar aquele nome como algo

negativo e logo o processo de sofrimento

começará.

Então convide a dor para entrar, não a rejeite.

Segundo, esteja alerta para a sensação -

descarte o nome ‘dor’.

E terceiro: observe essas sensações. 

Observar, no caso, é simplesmente dirigir sua

atenção para o que está ocorrendo no seu

corpo neste momento. Vá cada vez mais fundo;

ajudará se você puder sentir a área de

abrangência ir diminuindo cada vez mais. 



Se a sensação for latejamento, por exemplo,

sinta esse latejar diminuir gradualmente até que

se torne um diminuto ponto do tamanho da

cabeça de um alfinete.

Veja o que ocorre!

E comente como foi a experiência.



6
SEXTO TEXTO 

A PÍLULA DA DEPENDÊNCIA E O

VÍCIO DE PENSAR



Equilíbrio é a 
chave

A grande maioria das pessoas que deseja ter

mais saúde, um corpo mais bonito, forte, ágil e

flexível; livre de dores e lesões, imune a

invasores externos e protegido das mais

diversas enfermidades se esquecem que é na

mente que deve ter início o treinamento. 

Essas mesmas pessoas, ou seja, cada um de

nós, busca algum tipo de trabalho mental

apenas quando as coisas notadamente não

andam bem. No momento em que estamos

emocionalmente abalados, ansiosos, frustrados;

quando não aguentamos mais o barulho

enlouquecedor dos pensamentos repetitivos e

incessantes é que ligamos o sinal de alerta e

tentamos algo a respeito.



E esse ‘algo’, no mais das vezes, acaba sendo

uma pílula, uma droga alopática que tem em si

dois lados: o primeiro é a analgesia. O segundo

é a dependência. 

Invariavelmente é isso que ocorre.

E há também quem busque a terapia e delegue

a terceiros toda a responsabilidade pelas

questões psicológicas que se lhes afligem.

Em muitos casos acontece as duas coisas:

drogas e terapia, remédios e psiquiatra. 

Corpo e mente são duas faces da mesma

moeda.

O primeiro interfere na segunda e vice-versa.

Equilíbrio é a chave.

Quero propor um pequeno exercício.

Olhe por alguns instantes para sua mão direita.

Depois feche os olhos e sinta a mesma mão. Ela

está aqui e agora com você, correto?

Quais sensações estão presentes, agora, na

mão direita?



Você pode abrir os olhos, olhar para a mão.

Fechar os olhos novamente e sentir as

sensações.

Agora, faça a mesma experiência com a mente.

Feche os olhos um instante e tente encontrá-la.

Onde ela está?

Não demore, tem que ser repentino, súbito!

Você tem apenas duas possibilidades.

Ou observou um silenciamento, um vazio.

Ou encontrou alguns pensamentos

perambulando em sua ‘tela mental’.

E mesmo que tenha, no instante em que

fechastes os olhos, encontrado uma certa paz,

há enormes possibilidades de que essa ‘paz’

tenha rapidamente escorrido por entre os

dedos logo que o processo de pensamentos

voltou à ativa. 

Sim ou não?  



Tome alguns instantes e refaça o experimento. 

Feche os olhos, acomode seu corpo e observe

sua mente. 

Quando começar a notar a mente em ação

verifique que tipos de pensamentos estão

presentes. Mais uma vez lhe digo que você só

tem duas opções.

Ou existem pensamentos sobre o passado:

memórias, lembranças, alguma experiência

vivida; ou pensamentos sobre o futuro: planos,

o que farei daqui a pouco, onde essa

experiência quer me levar…

Como diz o Mestre Satyaprem, a mente é um

instrumento de pensar. Se for usada como uma

ferramenta que é, tudo bem, mas em nosso

caso, a mente está no controle e absorve toda a

atenção; nós somos a mente, com todas suas

questões, aflições, angústias e problemas

ilusórios.



O pensamento, que é a mente em movimento,

possui um típico movimento pendular, tal qual o

para-brisas de um carro. Passado-futuro,

futuro-passado. Invariavelmente perambulando

no tempo entre aquilo que já se foi e o que

ainda não é.

Mais uma vez, repito: faça consigo o

experimento. Não creia nem descarte o que é

proposto; verifique por si e veja se faz ou não

sentido

Dessa investigação que acabamos de fazer

juntos resulta a seguinte questão: quando é que

a mente, que vive no tempo, encontrará o

corpo, que está aqui e agora?

Pois bem. É para isso que serve a meditação.

Enquanto prática, ela vai gradualmente

diminuindo a ‘distância’ entre mente e corpo;

aquele movimento pendular que falamos acima

tende a diminuir. Isso significa redução do ruído

e também do vício de pensar.



As técnicas em sua maioria são medicinais,

atuando como um remédio não alopático para

uma mente que está desfuncional, que deixou

de ser um instrumento para se tornar o próprio

agente. 

Quando se fala em atenção plena, queremos

dizer: olhe para a mente com atenção. Uma,

duas, dez, mil vezes. Nada mais é preciso. Não é

questão de interferir no processo; deixemos

que o pêndulo perca velocidade por si só. 

E aí, cada vez mais 'intervalos' aparecerão.

Entre um pensamento e outro, entre uma

história e outra. 

Primeiro observamos os pensamentos, como

eles se comportam e afetam nossas vidas.

Depois passamos a observar os intervalos entre

um pensamento e outro. 

O remédio é: observação atenta! 

Nada mais.

Em decorrência disso, e apenas assim se pode

cogitar a possibilidade: 

Corpo e mente em equilíbrio.



7
SÉTIMO TEXTO 

SUPER HOMEM SEM QUE

HUMANO SEJA



Equilíbrio é a 
chave

Há cerca de cento e vinte anos o filósofo

alemão Friedrich Nietzsche cunhou o termo:

‘super-homem’, ou homem superior. 

Confesso que conheço bem pouco de Nietzsche,

exceção feita a algumas frases atribuídas a ele,

uma ou outra passagem aqui e ali. No entanto,

quando sentei para escrever esse que é o

último texto da série sobre hiper-humanos,

ocorreu-me a lembrança desse famoso adágio

nietzscheniano. 

Quero trazer a tona, novamente, a importância

de um novo homem. E, aqui, fazendo coro com o

filósofo alemão, reforço: ‘o homem é algo que

deve ser superado’.

E quanto a isso, nenhuma dúvida queda para

este escrevente.



Se corrermos os olhos ante alguns iluminados

um pouco mais modernos que Nietzsche,

veremos que dizem coisa parecida. Krishnamurti

em algumas de suas palestras perdidas pelo

YouTube, alertou para o evidente fracasso

dessa sociedade e que a única alternativa seria

uma completa mudança. Osho apontou para a

necessidade de nos tornarmos rebeldes contra

esse sistema inconsciente em que estamos

imersos. Eckhart Tolle foi categórico no ivro ‘O

Despertar de uma Nova Consciência’ (se a

memória não me trai): é necessária uma

mudança absoluta de consciência; um novo ser

humano precisa surgir’. E, por fim, alguém mais

próximo (ao menos geograficamente) de nós,

Satyaprem, tem reiterado que o que

entendemos como humanidade não deu certo;

ele diz: ‘precisamos deixar de ser humanos’.



É importante notar. Nenhum desses sábios nos

diz que devemos melhorar o homem atual. Eles

não se referem a uma mudança na dieta ou em

controlar as emoções. Eles nem tocam nisso.

São categóricos (em minhas palavras): o modelo

de homem que conhecemos e, via de

consequência, a sociedade que os reúne, precisa

chegar ao fim.

Ou você acha que estamos bem enquanto

coletividade? Seja sincero e verdadeiro. Feche

os olhos um pouquinho. Olhe pro seu vizinho,

pros seus pais. Olhe pro seu chefe, pro

Governador do seu Estado e o Presidente. São

pessoas realizadas, pacíficas, inteligentes,

felizes? 

Olhe com os olhos vazios e sinta no seu

coração.

Como está a Amazônia nesse momento? E o

Pantanal? Como temos lidado com o famigerado

COVID? Com inteligência e parcimônia ou com

descaso? Temos sido guiados pela inteligência

ou pela ignorância?



Quantos conflitos estão ocorrendo no mundo

nesse exato momento? Veja se em algum outro

ponto da história você encontra períodos

maiores que dez anos sem alguma guerra, sem

massacres, genocídios, atentados; seres

humanos matando uns aos outros, destruindo

seu próprio ecossistema, qual seja a casa em

que vive. 

Sim ou não? Reflita um pouquinho e questione

acerca desse modelo que está posto, testado e

reprovado por milhares de anos - você lembra

de uma das frases mais famosas de Jesus?

"Amai-vos uns aos outros". Estamos seguindo

tal conselho? 

Somos milhões de cristãos no Brasil que

descumprimos o ensinamento básico deixado

por Jesus. Como pode tamanho absurdo?

Voltemos ao nosso tema central: hiper-

humanos.



A única proposta que posso lhe fazer é que

você utilize a meditação como porta de entrada

para uma sincera e profunda averiguação de

todas as suas crenças e padrões, de tudo aquilo

que foi herdado, recebido, reutilizado e

absorvido inconscientemente. 

Meditar é enfrentar essas questões, não evita-

las.

Sou médico. Ok. Por que? Eu amo as pessoas,

tenho essa vocação ou escolhi para agradar

meu pai ou para ganhar dinheiro? Talvez você

goste de música e está em uma sala de cirurgia

abrindo as pessoas por alguns reais a mais. 

E a vida esvaindo-se entre os dedos. 

Converse com os idosos. Pergunte se eles estão

satisfeitos com a vida que levaram. Fale com

seus avós - se eles forem sinceros talvez lhe

revelarão um segredo: se pudessem voltar atrás

fariam tudo diferente!

Você e eu ainda temos tempo. 



Seguimos com a carga dessa humanidade

fracassada nas costas ou abandonamos a velha

armadura e nos entregamos à aventura com mil

e uma possibilidades de ser quem somos?

Qual sua escolha?

Assista esse vídeo de Satyaprem intitulado: 'A humanidade é um vírus'.

https://www.youtube.com/watch?v=dzfnApeA3mc 

https://www.youtube.com/watch?v=dzfnApeA3mc


SOBRE 
GABHISHAK

Em 2011 Gabhishak abandonou sua antiga carreira - era

servidor público e tinha uma vida confortável e um futuro

promissor no meio jurídico. Esse era o caminho fácil,
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alguns parentes 'ilustres', juízes e ministros de tribunais

superiores no Brasil. Mas ele tomou outra decisão: "nunca

mais farei nada por obrigação na vida, nem que eu tenha

que passar fome - de agora em diante viverei apenas

daquilo que fizer o meu coração vibrar'". E assim tem sido.

Tendo o coração como guia, Gabhi enveredou pela área do

autoconhecimento, mergulhou na meditaçå̃o e passou a se
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humana. Nessa trajetória que alcançou dez anos em 2021,
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Costa Rica, Argentina, Chile e Colômbia. Além disso, escreve
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mundo (menos, em tempos de pandemia) e se encontra com
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