
Além do Ego:  A Verdadeira Identidade 
“A Consciência”



 A infelicidade:

• A causa premiaria de infelicidade nunca é a situação, mas os pensamentos sobre ela

“ A infelicidade é uma doença mental-emocional”

“ Nada existe de bom nem de mau, o pensamento é o que o torna assim”

Willian Shakespeare



 Toda nossa historia pessoal, que, em ultima analise, não passa mesmo de uma historia, de um amontoado
de pensamentos e emoções sem importância, não existe na Consciência Universal, o único que é Real; 

 A chamada “felicidade” é apenas um papel que estamos interpretando, uma percepção fictícia, pela qual tudo 
se torna personalizado, corrompido, distorcido pelo ego

“Uma historia contada por um idiota, repleta de som e fúria, sem nenhum significado”

‐Willian Shakespeare

 A felicidade como um papel vs a Felicidade Verdadeira 



• Paradoxo: “para transcender o sofrimento precisamos aceita-lo”

“Se entregar”, essa é chave, nesse momento uma nova dimensão se abre, a dimensão da Consciência, e as
circunstancias e as pessoas se tornam favoráveis 

 O segredo da felicidade: a Paz interior

• Frente ao sofrimento o ego diz: “ eu não deveria ter que sofrer”

Explicação: uma vez que não a mais nada com que se identificar, o ego entra em colapso e surge o verdadeiro “Eu”

 Desistindo de interpretar papeis 

• A perda de algo, alguém ou simplesmente de Tudo normalmente leva a angustia, desespero, entretanto  

em algumas pessoas esses sentimentos dão lugar a uma “Paz” profunda, uma serenidade



Então o que fazer? 

 Reconhecer a infelicidade como algo que não é inteligente;

 Fazer as passes com o momento presente- o momento onde a vida acontece;

 Estou dando mostras de negativismo neste instante?
Observar as diferentes formas de infelicidade, das pequenas – irritação, saturação.. ate as maiores

Não confundir com negação, consiste apenas no reconhecimento, na percepção, nesse momento acontece o fim da identificação
e nos tornamos a testemunha desses estados 

• Tudo do que precisamos para nos livrar do ego é estarmos conscientes dele, uma vez que ele e a consciência 
são incompatíveis.

 Além do Ego:  A Consciência



• Quando o ego esta em guerra, pense: “Isso é uma ilusão, não sou eu”

 O supremo proposito da existência humana é a estar presente, apenas isso!

 A espiritualidade é ver com clareza que, o que percebemos, vivenciamos, pensamos ou sentimos 

não é, em ultima análise, o que somos e que tudo isso acaba!

 Sem nos importar com o que acontece

Jidu Krishnamurti

 Vocês querem conhecer meu segredo?

Este é meu segredo: “Eu não me importo com o que acontece”

“Significa que estou alinhado  com o que acontece”



 Quer dizer que não podemos agir para provocar mudanças na nossa vida?

• Ao contrario, todas as ações se tornam fortalecidas e alinhadas com a  Consciência e não com o ego

“A neve cai, cada floco no lugar adequado”
Ditado Zen budista 

 Por trás de  todos os acontecimentos, aparentemente aleatórios e caóticos, existe uma 

Ordem Superior

 Nunca seremos capazes de entender  essa ordem, apenas ficar alinhados com ela



O ego

 A Libertação

 “Um dia vou me liberar do ego” Quem esta falando? 

 O ego e o momento presente

O ego: “Um relacionamento indesejado com o momento presente”
“O despertar de uma nova consciência”‐Eckart Tolle



• O ego vive do tempo e,  quanto mais forte o ego é, mais o tempo controla nossa vida

• Medo, Ansiedade, expectativa, arrependimento, culpa, raiva.. são disfunções atreladas ao tempo

 O Ego trata o presente de 3 formas: 

• Como um meio para alcançar um fim 

• Como um obstáculo  

• Como um inimigo 

 Ele não passa de um pensamento – “uma voz  em nossa cabeça” 

 Para o ego é impossível ser amistoso com o “Agora”, a não ser por um breve
instante, quando consegue o que quer

 Não se trata de “fazer”, e sim de “ver” com atenção“ 

ou seja não há nada que possamos fazer para nos libertar do ego



“A paz de deus que excede toda inteligência” 
– São Paulo – Novo testamento‐ Bíblia

O momento presente é sempre mais importante que qualquer coisa 
que possamos fazer ou dizer

• Então a Mente, nosso ego, nos dirá que estamos distantes, que não temos compaixão... Mas a verdade é que 

estamos interagindo num nível mais profundo

1. O começo da liberação do corpo de dor começa  com a compreensão de que o temos 

2. Permanecer presentes o bastante para percebê-lo como um pesado influxo de emoções negativas quando entra em
atividade

 Os passos:

3. De identificação com o corpo de dor e o pensamento para de ser embotado pelas emoções



 Outras formas: de libertação “O corpo de dor como um despertador”

1. Quando o corpo de dor é demasiado pesado as estruturas da mente egoica, em vez de serem fortalecidas por ele, 

são desintegradas

2. “Cheio de ser infeliz”... Então nesse momento a paz interior se torna a principal prioridade, e se percebe que nem  
a aguda dor emocional, nem sua triste historia  são as mesmas, 

• A vida acontece no Agora 

• A mistura do presente com o conteúdo faz surgir não só a ilusão do tempo  como também a ilusão do ego 

 O Paradoxo 

• Tudo parece estar  sujeito ao tempo, ainda assim tudo acontece no Agora

• “O tempo esta apenas em nossa mente, não tem uma existência objetiva fora dela”

O Tempo não existe! 



• Não podemos transformar a libertação do ego numa meta futura 
• Nesse caso nossa busca espiritual se torna uma forma disfarçada do ego

• Remover o tempo “psicologico” de nossa Consciência é eliminar o ego

“A Única pratica Espiritual Verdadeira”

A Eliminação do  tempo e a busca espiritual! 

• Queremos ter o presente como  “amigo” ou como “inimigo” ?

• Que tipo de relacionamento queremos ter com a vida?

A Destruição do ego

Uma pergunta essencial:

• Qual é  meu relacionamento com o presente?



 Ter o momento presente como amigo é o fim do ego

• Não conseguindo o que queremos

 Existem duas formas de sermos Infelizes:

• Uma técnica espiritual: 
Não tomar nenhuma iniciativa para fortalece-lo, deixar que sua imagem fique diminuída, e simplesmente 

perceber o que acontece......o  ego encolhe e logo depois o verdadeiro Eu aumenta, 

Então percebe que  na verdade  Nada é real 

• O ego esta sempre atento a qualquer tipo de diminuição e automaticamente aciona  os “mecanismos de reparo” 

( se defendendo, acusando, justificando...para restaurar  o “mim” ou “meu” Ex. gritando no transito

• Conseguindo o que queremos



“ Todo aquele que se exaltar será humilhado e 
Todo aquele que se humilhar será exaltado”

“Negue-se a si mesmo”

“ Ofereça a outra face”

 A Destruição do  ego – segundo a Bíblia

• A resistência faz com que o mundo, inclusive nosso ego pareçam mais reais, mais 
concretos, duradouros..... do que eles realmente são     

• A chave esta na não resistência a forma – as coisas ou acontecimentos -

“A vida não é tão seria quanto a minha mente a faz parecer” 
Buda

“Tudo Passa”
“Tudo o que surge, desaparece. Isso eu sei”

Monge Budista



A alegria do Ser

• É a única felicidade verdadeira, porque não depende de nenhum tipo de forma ( material, fato..), 

“uma paz que não deste mundo”

• Apenas emana da dimensão sem forma em nosso interior, nesse momento na verdade não necessitamos 
de nada, a não ser da própria Consciência.

= Indagar: “ Que sou Eu”“Conhece-te a ti mesmo”

(O templo de Apolo em Delfos‐ Grécia)

Descobrindo o Que Somos Realmente: “A Consciência”



 A resposta não tem nada a ver com nenhuma ideia , conceito... gerado por nossa mente, ou seja 

 Quem pensamos que somos 

• Nome, ocupação, historia pessoal.... Almas imortais... 

• Como reagimos as pessoas, situações etc mostra ate que ponto nos conhecemos 

 Não confundir, conhecer sobre si mesmo com conhecer a si mesmo ! 

• Quando compreendemos que aquilo a que reagimos nos outros esta também em nós ( e as vezes apenas em nos)  
começamos a nos tornar consciente do nosso ego

 Qual é a importância de saber “que somos”?

 É por meio de saber “Que somos” que alcançaremos a Verdadeira Felicidade  



 É  por meio do conhecimento de que não somos que o maior obstáculo é removido

 Ninguém pode nos dizer que somos, seria apenas outro conceito, outra crença, o único

caminho é tomando consciência  nos mesmos, de nossa Verdadeira Identidade. 

Anthony Paul Moo-Young- Mooji
(1954 – pte)

“Não há nada que você deva fazer ou mudar para ser o que você é,
No entanto, existe algo que você deve reconhecer para deixar

de ser aquilo que você não é: investigue quem você é. ”

 Como  saber “que somos”?

 Ou seja, conhecer a nós mesmos é ser nós mesmos, ou seja pararmos de nos identificar 
com o conteúdo,  



 Quando nos identificamos pelo conteúdo, também pensamos o que é “bom” ou “mau” para nos , 

mas isso é apenas uma percepção fragmentada das coisas, uma  ilusão !!    

Que existe além, do conteúdo? Aquilo que permite que ele exista: A Consciência  

Apenas permaneça em silêncio, não pense, não faça 
esforço algum. Para estar aprisionado é

necessário algum esforço, mas não para ser livre.

Papaji (H.W.L. Poonja)
(1913‐1997)

Quem é você?

 Ninguém está preso. Não há prisão. Ninguém é um buscador da 
liberação porque ninguém existe. Até mesmo a liberação não existe.



 Mas ao final, que é a Consciência ?

Palavra alguma pode descrevê-la

Exemplo algum pode indica-la

Jamais nasceu

Jamais acabou

Jamais foi liberada

Jamais se enganou 

Jamais existiu

Jamais inexistiu

Não tem limite.........

Dudjon Rinpoche

• O Autor,
• O Ator;
• A Peça;
• A Cena;

• O Espetador !!
Pierre Weil

“O que não pode ser vista pelos olhos, mas por meio do qual os olhos podem ver.......

O que não pode ser escutado pelos ouvidos, mas por meio do qual os ouvidos são capazes de ouvir....

Aquilo que não pode ser compreendido pela mente, mas por meio do qual a mente consegue pensar...”

 A consciência tem uma natureza profunda e “essencial” Absoluta é Intocada pelas mudanças da vida ou da morte

“A Consciência  sem forma é a essência de quem nos somos.

Todo o mais é forma, é “O que as pessoas aqui adoram”

Upanishads



“Um poder misterioso e indefinível que tudo permeia e 
eu o sinto,  ainda que não o veja”. 

Quem esta fazendo a escolha?

 A escolha “Consciente”

Você esta

Quem é você?

“A Consciência que se tornou consciente de si mesma”




