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Um Testemunho

Janeiro é, normalmente, o mês das grandes resoluções
motivadas pelo novo ano que começa.
O início do ano é também o início de um novo ciclo, em que se
enumeram as várias ações que pretendemos concretizar nos
doze meses que se seguirão. A mais clássica dessas ações, e que
provavelmente figura em quase todas as listas, é a do início ou
retoma de uma prática de exercício, estimulada,
particularmente, pelos quilos ganhos no decorrer das mesas
fartas de natal e ano novo. Imbuídos de grande vontade, todos
nós vamos, mentalmente, encorajando essa e outras ações
típicas do novo ciclo que se inicia. 
Mas nesta altura, um mês após a tomada dessas resoluções,
quantos de vós já as abandonaram?
Na verdade, o tempo em que nos mantemos firmes nestas
resoluções diverge em função de uma multiplicidade de
variáveis que não interessa aqui enumerar. 

RESOLUÇÕES DE
ANO NOVO

Diz-nos a Bhagavad-Gita - no capítulo 18, dedicado à renúncia
libertadora - que a natureza do abandono da ação pode ser
caracterizado de três formas: Tamásico, quando esse abandono
se deve à inércia. O que facilmente identificamos na clássica
resolução de praticar exercício regularmente. Imaginemos um
dia de inverno (pouco tempo depois deste propósito de ano
novo) depois de um dia de trabalho, chegarmos a casa e
encontrarmos uma lareira acesa à nossa espera, quando lá fora 
está a chover, ou estão temperaturas próximas de zero, cai
geada, ou quem sabe, mesmo neve. Um cenário que desencoraja
qualquer um de sair para o ginásio, estúdio de ioga, ou
simplesmente para uma corrida na rua. Somos tomados pela
indolência e acabamos por abandonar aquele propósito,
cedendo a algum comodismo. Este abandono da ação, decorre
da nossa inércia, falta de vontade para a ação. 
Por outro lado, a natureza do abandono da ação, pode ser
rajásica, quando é a dor da ação que impele a renúncia. E
quantas destas resoluções têm intrinsecamente uma
significativa dose de sofrimento, que nos levam a abandonar-las?
Finalmente a renúncia pode ser de natureza sattvica, renúncia
que se traduz no cumprimento das ações de forma
desinteressada, sem a busca dos seus frutos e, assim, desprovida
de karma.

Porque, praticar a ação com o foco nos seus frutos, acabará por
miná-la. A obsessão pelo resultado final, tornará nula a própria
ação. Desprovida de intenção, a ação torna-se o fim em si
mesma, o caminho do meio, equânime.

18.6 Mas, tendo-se abandonado o apego e os frutos das
ações, até essas ações devem ser executadas - é essa a
Minha convicção conclusiva e suprema, ó filho-de-
Pritha.

18.7 Pois a renúncia às ações necessárias é inadequada.
Proclama-se que seu abandono, motivado pela ilusão,
tem a natureza de tamas.

18.9 Quando ele cumpre as ações necessárias que
verdadeiramente devem ser cumpridas, ó Arjuna, e
abandona o apego e o fruto de suas ações, considera-se
que o abandono tem a natureza de sattva.

18.8 Caso abandone a ação por meio da aflição corporal
ou da dor, executando um abandono que tem somente
a natureza de rajas, ele não alcançará, em verdade, o
fruto do verdadeiro abandono.

Participei, em Novembro de 2018, num seminário de Yoga dado
pela Marie Foucher, em Santarém, na sede da FPY.
O trabalho em aula da Marie Foucher, baseia-se nos
ensinamentos do Swami Sri Sri Sri Satchidananda Yogi de
Madras e, na sua experiência pessoal da prática de Yoga, com
ligações  ao budismo, à Medicina Tradicional Chinesa e à cultura
japonesa, sendo inclusive, nas diversas matérias que domina,
tradutora de japonês-francês.
Em 1982, deu-se o encontro com Sri Sri Sri Satchidananda, que a
cativou e muito a marcou. Desde essa data, continuou a segui-lo
fielmente ao longo dos anos, até a última visita, em final de 2005,
onde teve a possibilidade de meditar com ele em Madras, pouco
antes do seu desaparecimento.
Ainda atualmente fala com emoção do seu mestre.
Os seus ensinamentos podem ser sintetizados na abordagem aos
asana de uma forma progressiva, com cuidado na postura
correcta, mais do que na acrobacia da mesma, conferindo ênfase
à colocação das ancas, umbigo e ombros numa estrutura plana
que deve formar como que um quadrado.
A sua prática desenvolve-se sempre dos pés, ligação à terra, até
às estruturas superiores.
Valoriza as preparações específicas e muito detalhadas de
algumas posturas essenciais, enfatizando os detalhes, correção e
compreensão de cada uma. Também aborda pranayama e
mudras no ensino do swamiji. 
Prefere exigência no trabalho em vez de posturas muito
exigentes.
Walter Ruta, outro seguidor do swamiji, afirma que Marie
Foucher “encarna muito bem a clareza e o poder da palavra não-
verbal do Yogi Silencioso de Madras. Durante a aula de Yoga,
deixa emergir a sabedoria budista e a majestade do Extremo
Oriente”.
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