


 

O PODER DO SILÊNCIO 



 
 

O SILÊNCIO E A CALMA 
 

 
O que é o Silêncio? 
O que é a Calma? 

Onde está o silêncio e a calma? 
Como posso sentir o silêncio e a calma? 

 



O SILÊNCIO E A CALMA 
 

O equivalente ao barulho externo é o barulho interno 
do pensamento. Sempre que houver silêncio à sua 
volta, ouça-o, perceba-o.  
 

Ouvir o silêncio desperta a dimensão da calma que já 
existe dentro de você, porque é só através da calma 
que você pode perceber o silêncio. Quando percebe 
o silêncio à sua volta, você não está pensando. Está 
consciente do silêncio, mas não está pensando.  

 

Está no Agora! 
 



Quando você perde contato com sua calma interior, perde 
contato com você mesmo. Quando perde esse contato, fica 
perdido no mundo. Sua mais íntima noção de si mesmo, de 
quem você é, não pode ser separada da calma. Ela é o EU 
SOU, mais profundo do que seu nome e sua forma externa. 



 
 
Você precisa saber mais 
coisas do que já sabe? 
Você acha que o mundo 
será salvo se tiver mais 
informações, se os 
computadores se 
tornarem mais rápidos 
ou se forem feitas  mais 
análises intelectuais e 
científicas? 
 

 



Mas o que é a sabedoria e onde pode ser encontrada? A 
sabedoria vem da capacidade de manter a CALMA E O 
SILÊNCIO INTERIOR. Veja e ouça apenas. Não é preciso 
nada além disso. Manter a calma ativa a inteligência que 
existe dentro de você. Deixe que a calma interior oriente 
suas palavras e ações. 

 



ALÉM DA MENTE PENSANTE 
 

A maioria das pessoas passa a vida toda aprisionada nos 
limites dos próprios pensamentos. Nunca vai além das 
estreitas ideias já feitas, do sentido do “eu” condicionado ao 
passado. 
 

Em você, como em cada ser humano, existe uma dimensão 
de consciência bem mais profunda do que o pensamento. É a 
essência de quem você é. Podemos chamá-la de PRESENÇA, 
de PERCEPÇÃO, de CONSCIÊNCIA LIVRE DE CONDICIONAMENTOS. 
 

Essa consciência é o Cristo Interior ou a sua natureza do Buda. 

 



Como a mente humana tem um imenso desejo de saber, de 
compreender e controlar, ela confunde opiniões e pontos de vista 
com a VERDADE. A mente afirma: “as coisas são exatamente 
assim”. É preciso ir além dos seus pensamentos  para perceber 
que, ao interpretar a sua vida ou a vida dos outros, ao julgar 
qualquer situação, você está expressando apenas um ponto de 
vista entre muitos possíveis.  
 

Suas opiniões e pontos de vista não passam de um punhado de 
pensamentos. Mas a realidade é outra coisa! 
 

Ela é um todo unificado em que todas as coisas se interligam e 
nada existe em si e por si.  Pensar fragmenta a realidade, 
cortando-a em pequenos pedaços, em pequenos conceitos... 





Sinta-se à vontade com o “não saber”. Isso leva você 
para além da mente, pois ela está sempre querendo 
tirar conclusões e interpretar. A mente teme não saber. 
Assim, quando consegue ficar à vontade com o “não 
saber”, você já foi além da mente. Um conhecimento 
mais profundo, que não é baseado em qualquer 
conceito vai emergir desse estado. 
 
Ter domínio completo da vida é o contrário de 
controlá-la. Você entra em sintonia com a consciência 
maior. É ela quem age, fala e faz o que é necessário. 

 





A corrente do pensamento tem uma enorme força que pode muito 
facilmente levar você de roldão. Cada pensamento tem a pretensão de 
ser extremamente importante. Cada pensamento quer sugar sua 
completa atenção. 



Eis um novo exercício espiritual para você praticar:  
não leve seus pensamentos muito a sério!  



Qual é a ilusão básica? É a identificação com o pensamento. Despertar 
espiritualmente é despertar do sonho do pensamento. Quando não acredita em 
tudo o que pensa, você sai do pensamento e vê claramente que quem está 
pensando não é quem você é de verdade. 
 

O próximo passo na evolução humana é transcender o pensamento. Hoje é nossa 
tarefa mais urgente. Não significa que devemos parar de pensar, mas que não 
devemos nos identificar com o pensamento nem sermos dominados por ele. 



 
O “EU” 

AUTOCENTRADO 
 

A mente está 
sempre querendo 
alimentar-se. Ela 
procura alimento 
para sua própria 
identidade, para 

seu sentido de ser. É 
assim que o ego se 

cria e se recria  
continuamente. 

 

 

 
 



O “EU” AUTOCENTRADO 
 

Quando cada pensamento 
absorve toda sua atenção, 
isso mostra que você se 
identifica com a voz que está 
dentro da sua cabeça. Esse é 
o “eu” criado pela mente, o 
ego. O ego se sente precário 
e incompleto. Por isso o 
medo e o desejo são as 
forças dominantes e 
motivadoras desse ego.  
Por isso preocupa-se 
compulsivamente com o 
futuro! 



Reclamar e reagir são as formas preferidas da mente para 
fortalecer o ego. Para muitas pessoas, boa parte da atividade 
mental e emocional consiste em reclamar e reagir contra 
algo. Procuram fazer com que os outros ou as coisas estejam 
“errados” e elas estejam “certas”. Estando “certas”, elas se 
sentem superiores e assim, fortalecem o seu ego. 



O ego precisa estar em conflito com alguém ou 
com alguma coisa. Isso explica por que, apesar de 
você querer paz, alegria e amor, não consegue 
suportar a paz, a alegria e o amor por muito 
tempo. Você diz que quer ser feliz, mas está 
viciado em ser infeliz. A sua infelicidade não vem 
dos fatos da sua vida, mas do condicionamento da 
sua mente! 
 

Disse um mestre Budista:  
Sem o ego, não há problema. 



QUEM VOCÊ REALMENTE É 
 

É importante vencer ou fracassar, ter ou não ter saúde, 
estudar ou não estudar, ser rico ou pobre. Certamente 
essas coisas fazem diferença na sua vida. Mas tudo isso tem 
uma importância relativa e não absoluta. Existe algo mais 
importante do que tudo isso: encontrar a essência do que 
você é para ir além dessa entidade de curta duração, que é 
a noção personalizada do “eu” - ora o desejo de se tornar, 
ora o medo de ser menos. 

 
A reencarnação não ajuda se na próxima 

encarnação você continuar sem saber quem é. 
 
 



 
 
 

QUAIS SÃO AS HISTÓRIAS QUE VOCÊ CRIA PARA 
ENCONTRAR A SUA PRÓPRIA IDENTIDADE? 

 
 

E AQUI  E AGORA, O QUE É VOCÊ? 
 
 



ACEITAÇÃO E ENTREGA 
 
Se você fosse verbalizar sua realidade interior, quantas 
vezes durante o dia diria: “Não quero estar onde 
estou”? 
 

Como é sentir que não quer estar onde está – num 
engarrafamento, no trabalho, numa fila, na sala de 
espera do aeroporto, na cadeira do dentista, ao lado de 
determinadas pessoas? 
 

Adianta brigar com certas realidades que não podem 
ser mudadas? 



A aceitação e a entrega existem quando você não se pergunta mais: Por 
que isso foi acontecer comigo? Às vezes entregar-se significa desistir de 
querer entender e sentir-se bem com o que você não sabe. Tudo o que  
você aceita plenamente te leva à paz, o que inclui a aceitação daquilo 
que você não consegue aceitar, daquilo a que você está resistindo. 
 

 



O SOFRIMENTO E O FIM DO 
SOFRIMENTO 

 
Você atinge a verdadeira liberdade e o 
fim do sofrimento quando vive como 
se o que sente ou experimenta nesse 
momento fosse uma escolha 
completamente sua.  
 
Essa harmonização interna com o 
Agora e ó fim do sofrimento. 
 
O sofrimento é necessário até que 
você se dê conta que ele é 
desnecessário. 
 
 

 



Há muito sofrimento e tristeza quando você acha 
que cada pensamento que passa por sua cabeça é 
verdadeiro. Não são as situações que causam 
infelicidade. São os pensamentos a respeito delas 
que deixam você infeliz. As interpretações que você 
faz, as histórias que conta para si mesmo é que 
deixam você infeliz. 
 
“As coisas em que estou pensando agora me deixam 
infeliz”. Se conseguir constatar isso, você não se 
identificará com seus pensamentos. 
 

 



Quando você estiver sofrendo, quando estiver infeliz, 
fique totalmente com o Agora. A infelicidade e os 
problemas não conseguem sobreviver ao Agora. 



A verdadeira inteligência atua silenciosamente. A calma é o lugar onde 
a criatividade e a solução dos problemas são encontradas.  
 

Sempre que aceitar profundamente o momento como ele é – qualquer 
que seja a sua forma – você experimenta a calma, fica em paz e se 
liberta de milhares de anos de condicionamentos humano coletivo. 
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