


AUTOCONHECIMENTO

E 

CONSCIÊNCIA



Um Pensamento de Paz a cada dia,

Em mim, há Paz. Sentir Paz,

A Paz de espírito é a paz verdadeira,

A Paz do indivíduo é a Paz do Mundo.

Luz na Mente, Paz na Alma.

Paz a todos os seres em todos os planos.

• “Na Paz e no silêncio é que se abre a dimensão 
para a conexão com o grande Espírito”.



• Falamos de Paz, mas precisamos lembrar que a Paz
não é imobilidade. Paz é combater o Bom Combate. O
que é isso?

• Em primeiro lugar, pode-se dizer que significa “olhar
para nós mesmos”, para o nosso lado mais difícil e
obscuro; (também para nosso lado bom);

• Em segundo lugar, significa responsabilidade com
nosso semelhante, responsabilidade social;

• Em terceiro lugar, conexão com o Grande Espírito,
com o Divino. Aqui sim, o silêncio é importante.

• Essa apresentação será em três partes: o Eu, o Outro,
a Divindade.



Autoconhecimento e Consciência

• Parte I: Autoconhecimento, Psicologia,
Psicanálise;

• Parte II: Autoconhecimento e Filosofia;

• Parte III: Autoconhecimento, Espiritualidade,
Física Quântica/Teoria das Cordas e
Consciência.



O Lado Obscuro de Nós Mesmos
• Nascemos com um instrumento tremendamente

complexo, extraordinário, admirável ou terrível, que é
a mente. Com ela sintonizamos paraísos, infernos, a
terra, etc...o que quisermos. John Welwood*,
observou que há uma grande tendência no Ocidente
de se buscar a prática espiritual como uma fuga dos
obstáculos que a vida apresenta, e mesmo de se evitar
as questões emocionais não resolvidas ou mal-
resolvidas. Tais questões são as nossas
“sombras”, aquilo que não queremos ser, mas somos.

• WELWOOD ,J. Em Busca de uma Psicologia do Despertar. Rio de Janeiro: Editora
Rocco, 2003.



• A sombra é o lado obscuro, recusado, recalcado
de nós mesmos e está associado aos
comportamentos, sentimentos e fantasias
negadas, mas presentes, que se manifestam
quase autonomamente enquanto não
esclarecermos esses aspectos. É a energia que não
queremos ter.

• Enquanto humanos, temos nosso lado sombrio
que se inicia nos primeiros anos de vida, quando
negamos ou recalcamos sentimentos indesejáveis,
inadmissíveis, o lado não-aceito de nós mesmos.



• Mas quanto mais negamos esse lado primitivo,
mais ele atua em nós.

• Ao olharmos nossas Sombras e nos tornarmos
sensíveis para o que elas podem falar, em vez de
fingir ou negar que elas não existem, se pudermos
olhar com calma, sem postura defensiva e/ou
amedrontada – o que não é fácil - elas podem
virar grandes aliadas no nosso autoconhecimento,
como conscientização de nossas possibilidades e
de nossos limites.

• Por exemplo, quase todos tivemos, em algum



• momento da vida, aquele carrasco dentro de nós
que diz: “vc é incompetente,...vc não merece tal
coisa, vc já errou de novo, vc não pode...”

• Muitas vezes a gente pode criar um padrão de
comportamento que nada do que se faz é
suficiente, nada vai dar certo. Essa
“sombra”(subpersonalidade) atuará sempre que
vc não enfrentá-la!

• Como enfrentá-la? “Pelas beiradas”. Vc pode, por
exemplo, fazer psicoterapia, pode fazer meditação,



• procurar grupos de ajuda. Mas, vai ajudar ou até
resolver no dia em que vc decidir colocar em
movimento essa aflição interna e dizer mais ou
menos:

• “ – carrasco interno que me desqualifica, eu vou
estudar, vou trabalhar para ajudar meu
semelhante, vou me preparar para enfrentar as
situações desafiadoras da vida...” Vc estará
enfrentando seu lado obscuro e crescendo
verdadeiramente e profundamente.

• Pergunte-se se na origem da “sombra” tem stress,



• pressão externa, alguma passividade – acomodação,
desculpas que vc dá a si mesmo.

• A convivência progressiva com “a sombra” fazendo com
que ela se revele devagarzinho*aumenta a consciência
de nós mesmos, do nosso“eu” (O “ego - eu” é
fundamental para nossa existência. Sem ele não há vida
consciente).

• Sem o Ego não nos tornamos conscientes de nós
mesmos. Ego normalmente é confundido com vaidade
excessiva, com uma espécie de fascinação sobre si
mesmo, um auto-engambelamento, auto-engano.



• (Isso acontece quando se fica só no aspecto
imaginário)

• Não é fácil enfrentar o lado obscuro de nós
mesmos. Em primeiro lugar, porque causa
sofrimento e é “escondido” do nosso Eu (ego).
Assim, temos que ir “pelas beiradas”. Em segundo
lugar, PORQUE HÁ UM GOZO NO SOFRIMENTO!
De modo geral e com Freud, gozo está associado a
prazer. Lacan não concorda. O excesso de prazer,
excesso de estimulação traz desprazer, traz
sofrimento. As manifestações de dor, sofrimento,
as repetições SÃO SATISFAÇÕES não prazerosas.
Há algo na repetição que exige uma satisfação que



• não é prazer. O princípio regulador do aparelho
psíquico, faz um esforço para que as estimulações
sejam o mais baixo possível ou constante. O excesso é
visto como desprazer. Porém, há algo no psiquismo que
ultrapassa o Princípio do Prazer (deixar as

• estimulações baixas ou, pelo menos, constantes).
Quando não é possível lembrar, enfrentar o material
inconsciente, quando não é possível torná-lo
consciente, a pessoa repete. O que é repetido é
marcado pelo desprazer. Diz Freud que, “mesmo sem
ter proporcionado qualquer prazer ao sujeito, esses
fenômenos são repetidos sob a pressão de uma
compulsão”*. FREUD. Além do Princípio do Prazer. Rio de Janeiro: Imago,

1920



• Há algo na repetição que exige uma satisfação que
não é prazer. É repetição da dor, do sofrimento
quando o psiquismo não encontra uma forma de
elaboração, de resignificação.

• Para Carl Gustav Jung, a questão da “sombra” é
colocada de forma bem esclarecedora. Vamos aqui
associá-la aos mecanismos de defesa.

• A) Projeção (da sombra): Colocamos no outro,
projetando para fora de nós, conteúdos difíceis de
aceitar, penosos, conflitantes. Ex.: ciúme,
antipatias, idiossincrasias, etc...



• B) Identificação (com a sombra): É um mecanismo
essencial para a nossa formação; entretanto, como
nos identificamos com uma “sombra”, assumimos
conteúdos negativos. Ex.: (paciente X)

• C) A cisão da sombra – conteúdos rejeitados no
psiquismo “adquirem “vida autônoma”. Há cisão,
de uma forma mais na superfície e há uma
“spaltung”, uma clivagem do ego (eu), mais
profundamente. É o que levará a alterações
bruscas de personalidade, (subpersonalidades, na
linguagem da Apometria) e por outro a
alternância de personalidades diferentes.



• D) Outros tipos... Isolamento do Afeto, Negação
(já falada), Regressão, Racionalização, Formação
Reativa, etc

• E) Integração com a sombra: reconhecimento
crítico, aceitação não só racional, mas
afetiva/emocional do conteúdo. Sublimação (Ex.
aluna de Medicina). Este é um trabalho do Ego
(eu), de integrar, “acoplar” a energia psíquica. O
que antes agia “isoladamente,
fragmentadamente”, agora trabalha integrando
aspectos cognitivos, racionais e afetivos.



• A Drª Raha Bunier, presidente mundial da
Sociedade Teosófica disse que abriria mão de
prazeres sentidos na vida, mas não abriria mão de
nenhum sofrimento. Eles fizeram dela o que ela é
hoje.

• Atenção: Não é o sofrimento em si que melhora a
pessoa. Pelo contrário, quando o sofrimento não
encontra uma saída, ele repete... até ser
reelaborado, perlaborado, resignificado. É
necessário renunciar ao gozo do sofrimento!



Parte II –
Autoconhecimento e Filosofia

• A noção de ser no mundo foi desenvolvida
pelo filósofo alemão Martin Heidegger no
tratado Ser e Tempo (Sein und Zeit), de 1927.
Na obra Heidegger se impõe a tarefa de
recolocar a questão do "sentido do ser“. Ele
fala da “Existência Inautêntica” e da
“Existência Autêntica”.



Existência Inautêntica:Factididade, 
Ruína Existencial e Existencialidade

• Facticidade É o nome que Heidegger dá ao
aspecto da existência humana que é definido
pelas situações em que nos encontramos, o “fato”
que somos forçados a confrontar e que não temos
controle. "A facticidade consistiria no fato de o
homem estar jogado no mundo, sem que sua
vontade tenha participado disso. "(o mundo é, aqui,
o "conjunto de condições geográficas, históricas,
sociais e econômicas, em que cada pessoa está
imersa."



• A ruína Existencial "significa o desvio de cada
indivíduo de seu projeto essencial, em favor das
preocupações cotidianas, que o distraem e
perturbam, confundindo-o com a massa coletiva”.
Significa não-refletir, não-pensar, se deixar levar
pelas massas...

• Uma nota sobre Ruína Existencial e Banalidade do
Mal em Hannah Arendt:

• Hannah Arendt escreveu seu polêmico Eichmann
em Jerusalém. Adolf Eichmann, foi o carrasco
nazista, responsável pela morte de milhares de
judeus, capturado na Argentina e julgado em
Jerusalém em 1962.



• Esperava–se desse homem que fosse um monstro,
um ser maligno, um louco, cruel e perverso. Era
um homem comum que simplesmente disse: “Eu
estava cumprindo ordens”.

O mal maior não está localizado (como em um
psicopata): ele está nas pessoas comuns! Está nas
pessoas que se omitem frente as injustiças diárias.

• A Existencialidade ou transcendência se refere a
existência interior e pessoal, levando em conta
que o homem é "um ser que se projeta para fora
de si mesmo”. Cada um tem a potencialidade de
transcender...



Existência Autêntica: Temporalidade e Angústia 
Existencial. O Projeto de Vida

• Temporalidade (resumidamente) é a
consciência de que somos ser-em-um-mundo,
somos sempre o “vir-a-ser”, somos “ser-para-
a-morte”. Essa consciência traz a Angústia
Existencial: de onde vim? Para onde vou? Se
vou morrer, para que tudo isso...? A Angústia
Existencial (diferente da angústia patológica) é
reveladora da busca de cada um. Ela nos põe
em movimento.



• Frente à Angústia Existencial, temos duas saídas:
ou vamos pela existência inautêntica, via Ruína
Existencial, ou FAZEMOS UM PROJETO DE VIDA
que dê significado para a minha existência! O ser
humano está sempre buscando uma vida melhor.
Poderíamos pensar na noção de liberdade, por
exemplo.

• Ora, a noção de liberdade, seja em Sartre ou
outros pensadores, nunca se dá no sentido de
algo puramente individual. “Fazer o que me dá na
cabeça” e ficar tudo bem é algo do registro



Imaginário. A busca por liberdade, por melhores
condições de vida necessariamente passa por buscar
melhoria para todos, passa por Justiça Social onde
temos que trabalhar respeitando as diferenças mas
não aceitando as desigualdades! Em Uma Teoria da
Justiça (A Theory of Justice), de 1971, John Rawls
propõe uma sociedade justa ao respeitar três
princípios: 1) Garantia das liberdades fundamentais
para todos;2) Igualdade equitativa de
oportunidades;3) Manutenção de desigualdades
apenas para favorecer os mais desfavorecidos.

• http://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a_social



• “Um dia vieram e levaram meu vizinho que

era judeu. 

• Como não sou judeu, não me incomodei.

• No dia seguinte, vieram e levaram meu

outro vizinho que era comunista. 

• Como não sou comunista, não me 

incomodei .

• No terceiro dia vieram e levaram meu

vizinho católico. 

• Como não sou católico, não me incomodei.



• No quarto dia, vieram e me levaram;

já não havia mais ninguém para

reclamar...

• Martin Niemöller, 1933 - símbolo da

resistência aos nazistas.

• ________________________________

• Primeiro levaram os negros, mas não

me importei com isso, eu não era negro;

• Em seguida levaram alguns operários,

mas não me importei com isso

Eu também não era operário;



• Depois prenderam os miseráveis

Mas não me importei com isso

Porque eu não sou miserável

• Depois agarraram uns desempregados

Mas como tenho meu emprego

Também não me importei

• Agora estão me levando

Mas já é tarde.

Como eu não me importei com ninguém

Ninguém se importa comigo.

• Bertold Brecht (1898-1956)



Espiritualidade e Física Quântica

• "Nossa galáxia pode ser, em teoria, um grande
túnel semelhante a um buraco de minhoca (ou túnel
de viagens no espaço e no tempo), possivelmente
"estável e navegável" e, portanto, "um sistema de
transporte galático", diz artigo publicado no
periódico Annals of Physics"

• Em física quântica, buraco de minhoca é uma
característica topológica, que é um"atalho" através
do espaço e do tempo. Possui duas "bocas"
conectadas a uma única "garganta" ou "tubo".



A geometria de Schwarzschild consiste de um
buraco negro, um buraco branco, e dois universos
conectados em seus horizontes por um buraco de
minhoca. ("LorentzianWormhole" por AllenMcC. -
Obra do próprio In:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buraco_de_minhoca



• Uma minhoca (ou um verme) que anda pela
superfície de uma fruta pode pegar um atalho e sair
do lado oposto da fruta, indo pelo miolo em vez de
ir pela superfície, assim, um viajante do espaço
pegaria um caminho com atalho pelo buraco de
minhoca, para o lado oposto do universo.

• ____

• Na visão da física clássica, há dualidade partícula-
onda; na visão quântica, há continuidade partícula-
onda, tudo está interconectado. Não há causalidade
linear de eventos.



• A matéria não é sólida, é energia em
vibração.

• Há infinitas realidades co-existindo e nossa
consciência "materializa" aquela que estiver
em sintonia vibratória. Quando rezamos
pedindo algo, isso já existe. Estamos
acessando, materializado, o que já estava
plasmado. Acessamos uma entre muitas
possibilidades.



• Podemos fazer o caminho pela superfície e termos
muitas e muitas encarnações ou, caminhando no
autoconhecimento interconectado com
responsabilidade social e espiritual, tornarmo-nos
partícula-onda em continuidade e sermos Luz! "Vc
pode sair do outro lado pela Espiritualidade"

• Tanto o autoconhecimento como a
responsabilidade social e espiritual vão
aumentando o estado vibracional de cada um de
nós, ampliam o nível de consciência e abrem novas
portas, novas janelas, infinitas possibilidades.
(Bodichita)
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