
 “O Poder do Agora” 



A Mente  



 Que é a Mente ? 

 Quanto mais nos identificamos com a mente mais forte é carga emocional 

Observar nossa s emoções = Observar nossa mente 

Existe um círculo vicioso entre o pensamento e a emoção, um alimenta o outro 

 Mente: Pensamentos  & Emoções 

 Emoção: surge quando os pensamentos se encontram com o corpo-biologia 

Ser  =  pensar 

Identidade  =  pensamento 

• Rene Descartes (1596-1650) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Frans_Hals_-_Portret_van_Ren%C3%A9_Descartes.jpg�


Por que não paramos de pensar? 

• Porque acreditamos que deixaríamos de existir 

“ O fantasma do falso ego” 

• 80-90% dos pensamentos são repetitivos ,inúteis e de natureza negativa  

A mente se manifesta como uma “voz” que especula, julga, compara, gosta,   
desgosta etc, e até como “filmes” ou “Os diálogos internos” 

 A mente nos leva a ver e julgar o presente com os “olhos do passado” 

Acreditar que somos nossas mentes é o maior “delírio” 

 Um vício!! 



 A mente é um “aspecto particular” da inteligência e é muito barulhenta!! 

 Ela não é você, apenas opera em você; 

 Ela é importante para muitas coisas, mas não serve para saber o  
  mais importante!!! 

“Quem”, ou melhor, “Que” somos realmente? 

Não somos nossa mente! 

A Mente é uma ilusão !! 

A Mente é a assassina do real !! 



 A identificação com a mente / pensamentos  traz sofrimento 

 Qual é a origem do sofrimento? 

a) A não aceitação 

b) A resistência ao que “É” 

Maior identificação com a Mente Maior resistência Maior Sofrimento 

Sofrimento Inativo vs Ativo 

 Qualquer sinal de infelicidade (irritação, impaciência, raiva, ira, depressão...) é o  
    despertar do sofrimento inativo 



A busca do ego pela plenitude 

O ego precisa sempre de alimento e proteção o tempo todo   
( dinheiro, posses,  sucesso, afeto...) 

Não somos nada disso!!  

Quando morremos nos despojamos de todo o que não somos 

Propósito externo da vida  vs Propósito Interno da vida 

 Por que é tão difícil de deixar de sofrer ? 

• Medo inconsciente a perder essa falsa identidade fabricada pela mente, o “ego”.  

• O medo tem várias causas, mas em última instância é o medo que o “ego” tem da 
 morte e da destruição ex. 



O Bem Supremo: Além do Bem e do Mal 

Qual é a diferença entre felicidade e Paz interior? 

 Felicidade: depende de circunstâncias externas 
 Paz interior: não precisa de nada externo a nós 

Em toda situação negativa, há sempre uma lição embutida!  

Todas as circunstâncias são positivas, ou melhor, Não são positivas nem negativas 

São do jeito que são ! 

O Bem supremo inclui o “mal” 



 “Perdoar o presente”  é permitir que algo seja como é,   
e  

 Permite a transformação do “sofrimento” em “paz interior” 

“Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, 
O que poderia ser mais adequado a suas necessidades?” 

             Marco Aurélio 

As coisas “vão mal” com muita frequência!!! 

A resistência interior ao que é  se manifesta através do Julgamento Mental e  
Negatividade Emocional, e se agrava  quando as coisas “vão mal” 



A Impermanência e os Ciclos da Vida 

 Felicidade e infelicidade são, na verdade, uma coisa só,  
somente a ilusão do tempo as separa 

 Todo sofrimento é criado pelo ego e é fruto de uma resistência 

 Se oferecemos resistência  ao que é, nos estamos recusando a acompanhar  
      o fluxo da vida e sofremos. 



 No mundo das formas , todas as pessoas “fracassam” mais cedo ou mais tarde,  
  e toda conquista acaba em derrota !!. 

Todas  as formas são Impermanentes ! 

Tudo o que surge, desaparece. Isso eu sei 
               Monge Budista 

 Como podemos permitir que algo “exista” e ao mesmo tempo mudá-lo? 
• aceitar o que É e ao mesmo tempo fazer o que tem que ser feito  

O paradoxo 

• Nesse momento  o milagre da transformação acontece,  não só do 
lado de dentro, mas também do lado de fora!! 

“Aceitar depois Agir” 



Como parar de criar sofrimento? 

Como poderia ser solucionado o problema  
da mente ?  



Acessando  

a 

Consciência 



Consciência Universal – Mente Universal – O Não-manifesto -Vazio 

Manifestação – Realidade (O mundo ilusório, o mundo maia)  

 Todo faz parte da Consciência Universal - o único Real  

“No principio era o Verbo...” 
    Gêneses 

Que é a Consciência 



O Portal  Para o Não Manifesto 



O Vazio dos átomos 
 O átomo é constituído de 99,999999999999 % de espaço vazio. Embora o núcleo  concentre 99% da massa  
      do átomo, é cerca de 100 mil vezes menor do que ele. Ex 

 Em 2003: os físicos chegaram a seguinte conclusão: 
 

   “Se tiramos tudo o que é possível do cosmo, toda a matéria, toda a energia detectável, dos  
    átomos ás galáxias, luz, e ficamos com um “universo vazio”, ele  continuaria com 96% da sua  

    massa original (sendo 73% de energia cósmica cristalizada e 23% de matéria escura).  
  

 Todo o que podemos ver ou detectar representa no mais do que 4% do total.  
     Essa é a medida da nossa insignificância cósmica. 

O vazio seria o precursor de toda a matéria e todo o que se conhece. 

 “Nada é quase tudo....”  

 Que é o “Não Manifesto”? 



 Existe uma “Vida Única e Eterna” e sempre presente,  

além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte,  

isso é Deus, o Ser. 

E o mais importante: 

 É essencialmente você e ao mesmo tempo, é muito maior do que você. 

 O universo existe numa forma Não manifesta , mas  
como uma “Consciência  Viva”    

(Deus, Brahma,....) 

É a Fonte Invisível de todas as coisas, é o Ser que esta presente em TUDO! 
                              .....inclusive dentro de nós 

“ Rachem um pedaço de madeira; lá estou eu” 
“ Levantem uma pedra e me encontrarão ali” 
      Evangelho segundo São Tomé, 

Tudo o que existe, é sagrado!! 



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

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 

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

 Experimentar ou realizar a natureza essencial da mente é  experimentar  
nossa verdadeira natureza “Deus”, “Shiva”, “Brahaman”... 



Acessando o poder do Agora 

Como  poderíamos acessar a consciência Universal? 

 O que é o Poder do Agora ? 

O poder da nossa presencia, da nossa consciência, sem o pensamento  

 Como  compreender essa presença? 

Estando presente !! 

Eliminado /Transformando  nossa Mente na Mente Universal  

 Como aceder ao Não manifesto? 

É a essência de todos os portais 

O tempo - O Manifesto – O Irreal   vs  O Agora - O Não Manifesto - O Real 



 Que significa estar Presente? 

 Observar sem o “ego” , sem a mente, sem a memória e sem o fator tempo! 
                     Jiddu Krishnamurti 

 Ficar atento à corrente subjacente de quietude na qual 
 todas as coisas acontecem !! 

    Eckhart Tolle 



 Nesse  instante  o único que resta é a  

“simplicidade do momento” 

Essa é a verdadeira sabedoria que surge  quando se acessa a  
“Dimensão do não pensar em nos mesmos”  

Eckhart Tolle 

A partir desse  preciso momento, mais nada  
é problema, nem o mundo, nem nossa história...... Absolutamente nada !!  

E melhor ainda, perceberemos que somos “A própria consciência”  

É nesse momento que o pensamento  se afasta, o fluxo mental para, e  
começamos a sentir a unidade com o “Ser” 



O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a  

consciência não precisa do  pensamento  

“O estado de mente vazia é a consciência sem o pensamento” 

então  

 O Tempo: passado e futuro são uma ilusão!!    

 O tempo não é precioso, o único que é precioso é  
  “O Agora”                                        

É o único que existe,   

• O único que nos pode conduzir alem da mente; 
• O Ponto de acesso ao verdadeiro “Ser” 



• Tomar consciência do presente evita os diálogos internos “indevidos” capazes  de 
  impressionar o subconsciente, já que este é alheio ao “fator tempo”  

“Pensar no passado ou no futuro rouba o presente,  
a única coisa verdadeira” 

 Por que se manter no presente? 

 O sofrimento tem raízes no Tempo 

O futuro, geralmente é uma réplica do passado, ex.  

 Todos os problemas são ilusões ! 

Então, quando  “temos um problema” é porque estamos lidando com o tempo  
Que iremos fazer no futuro?;  poderíamos ter feito e não fizemos!......... 

 O melhor, é porque nos esquecemos que somos realmente 



Conflito interno:  O aqui agora (onde não queremos estar) 
               O futuro projetado ( onde queremos estar) 

O que fazer:  Reconhecer  
 Observar 
 Não  julgar;  
 Não permitir que se transforme em pensamento !!; 

 O sofrimento precisa que nos identifiquemos inconscientemente com ele para poder  
    sobreviver, mas morre quando o “enfrentamos / observamos” e  

permanecemos “Conscientes”  

Perceber a presença da existência de um observador !! 

Como ficar “Conscientes”:  
• Observar o mecanismo da mente; 
•  Não nos identificarmos com ela 



A liberdade começa quando percebemos que não somos a  
“entidade dominadora, o pensador” 

Observar  “o pensador”  sem julgar, sem se identificar  com ele nos permite  
aceder a um nível superior de  “Consciência” 

I. Observando o “Pensador” 

Começar ouvindo essa voz, sem julgar  

“lá está a voz e aqui estou eu”  

O fluxo mental  do pensamento começa  a se interromper e um espaço de 
 “mente vazia” começa  a  surgir...... 



 Dissolvendo a Inconsciência 

 Sinais de inconsciência: identificação com pensamentos e emoções  
         (desejos, aversões, medos, raiva, agressividade...etc) 

 Não faz  a menor diferença se o que se esta sentindo tem justificativa 
ou não,  o fato é que se esta identificado com a mente e resistindo ao que É 

 Tomando Consciência do “Agora” 

 Dar “total atenção” a qualquer atividade,  transformando-la em um fim 
      ex controle da  respiração 

 Ficar alerta e consciente, mas sem pensar 
         Experiência: Qual  será o próximo pensamento? 

Existe alegria, naturalidade e leveza no que estou fazendo? 



“O como” vs “O que” 

“A plena atenção” é mais importante do que o resultado” 

 Nos dissociarmos de nossa mente/ego: Auto-observação  
 Quem esta fazendo isto ou aquilo ? 
 Observar nosso corpo e perguntar, De quem esse corpo? 

Que sou Eu? 



A Entrega 



Transformando doença/sofrimento/infelicidade em 
Iluminação  



 A  entrega não transforma aquilo que é, ao menos diretamente,  
Nos Transforma  

A doença não é o problema, Nós somos o problema 

Somente uma situação crítica tem o potencial de quebrar a dura casca do ego e forçar  
a uma  entrega total 

Duas chances! 

1. Nos entregarmos, à realidade do momento, já que , não pode ser desfeito 

2.  Se não conseguimos aceitar  o que esta lá fora, então 

aceitemos o que está dentro!!! 

Desespero; 
Medo; 

Solidão; 
O Sofrimento 



Os dois caminhos 

Através do sofrimento, “ O caminho da cruz” 

Através  da escolha consciente 

Através do Agora 



“Chegamos lá “ ao perceber que “já estamos lá” 

O Perdão  & o Agora 

Somente quando estamos “presentes” no “Aqui Agora”  a força do passado desaparece, e  
Nada que fizemos ou que nos fizeram pode nos atingir, nesse momento...... 

O perdão se torna desnecessário 

 Como  atingir esse estado de consciência? 

 Como  saber quando atingimos essa consciência? 

Quando nos rendemos àquilo que é 



 Na  “momento da Entrega”  todo  julgamento toda negatividade  
se dissolvem e de repente surge.... 

•Uma grande Serenidade; 
•Uma imensa sensação de paz; 

•Uma grande alegria; 
•Amor,   

e lá no fundo... 
O sagrado, o Incomensurável,  o  Não Manifesto... 

Deus não é uma outra identidade separada,  
Não é um ser, é o próprio Ser; 

 
 A percepção de Deus é a coisa mais natural que existe!!! 



Este momento! 

ONDE VOCÊ ESTÁ? 
Aqui. 

QUE HORAS SÃO ? 
Agora. 

QUEM É VOCÊ? 

Pensamento Zen 





• A Intenção aparece 1/5 sg antes da Ação acontecer, mas  Atividade Cerebral 1/3 sg  
      antes  da Intenção.  
Conclusão: nossas escolhas não são formadas conscientemente, ao contrario se formam no  
                      subconsciente e independentemente de nossa vontade!!! 

“ O Intelecto e Mente Consciente acreditam  que são eles que  
resolvem os problemas, que controlam o que acontece” 
       Benjamin Libet 

 Importante evidência cientifica: 

“ As decisões são tomadas antes que a Consciência as tome, e  
o Intelecto não esta consciente desse fato, acreditando ser ele quem decide 

  As perguntas perturbadoras:  
 De onde veio a Intenção - o Pensamento? 
 Que o Quem fez com que meu cérebro enviasse a “Intenção” ?  
 Quem esta no comando? 

 O Pensamento surge  das memorias -crenças guardadas  
no Subconscientemente 



Só podemos entrar em contato com ideias, pessoas e situações com  

as quais estivermos afinados- sintonizados !! 

 O homem jamais poderá enxergar algo diferente de si próprio, por isso  esta 
lutando constantemente contra ele mesmo 

 A observação e o entendimento do próprio ambiente e dos eventos com  
os quais somos confrontados, é um dos melhores métodos para o  

“Autoconhecimento” 

A “cadeia de acasos”, nada mais oculta que a lei da Afinidade - Ressonância 

Por quê?  vs. Para que?  

 Cada manifestação tem seu significado interno mas carece de valor intrínseco 



“O meio Ambiente é um Espelho” 

 Somos 100% responsáveis por todo o que nos 
acontece e acontece no mundo !! 

  Não são as influencias do meio que formam o homem, não há culpado para  

o destino de cada um!! 

Agradeço à pessoa que me odeia, 
Por me mostrar que tenho ódio na minha mente; 

Agradeço  à meu inimigo, 
Por me mostrar que tenho o inimigo na minha mente; 

Agradeço  à pessoa que me repreende e julga, 
Por me mostrar que tenho repreensão e julgamento na minha mente; 

Agradeço quando vejo o erro do outro, 
Por me  fazer ver o erro dentro de mim; 

............ 
.............. 

Quando há estes e aqueles desconfortos na minha mente 
Agradeço por me fazer ver essa mente!! 

 



 Só será possível amar a nossos inimigos, quando eles não 
existam  mais em nossa mente 

  
“Seja a mudança que você quer ver no mundo” 

Dalai Lama 

Quando compreendermos Que tudo o que existe é bom pelo fato de existir, então  
um sentimento de paz e tranquilidade, gradativamente mais profundo, apossar-se-á de nós.  

Somente nessa tranquilidade aprenderemos a contemplar as coisas e elas nos  
revelarão o seu significado.  

Pouco a pouco nos libertaremos da obsessão de lutar a favor ou contra 
 alguma coisa sem, no entanto, deixarmos de agir....... 

 A Reconciliação 

 Deixar algo acontecer sem querer logo interferir é um sinal de maturidade!! 



Ao invés de carregar o “Fardo” do passado, permanecendo em conflito  
com as pessoas e acontecimentos que já se foram,  

deve-se compreender o significado  do que aconteceu  e 
agradecer que tudo tenha acontecido da forma como aconteceu  

só nesse momento acontecerá a Reconciliação 

Quando tomamos consciência dessa primeira regra finalmente poderemos sorrir a todos  
os eventos e pessoas nele envolvidas em nossa história de vida e sermos gratos por  

terem colaborado com a concretização de nosso destino!!. 

Astrologia & Destino: 
O percurso de vida já são evidentes no nascimento, o homem apenas  transforma o que  

esta latente em realidade, Não há acaso na vida ! 



A Realidade 



“A realidade é meramente uma ilusão, 
ainda que bastante persistente” 

“Na medida em que as leis da matemática  
se referem à realidade, elas não são certas.  
Na medida em que são certas, elas não se 

referem à realidade” 

Albert Einsten (1879-1955) 



Tudo aquilo que vemos, ouvimos tocamos e sentimos como matéria,, o mundo  
    ou até mesmo o universo, são apenas sinais elétricos transmitidos por nossos 

sentidos e interpretados pelo nosso cérebro,  

Estamos constantemente julgando o universo baseados  nos 
 modelos mentais que  temos dele 

 A única realidade com  que lidamos são as percepções de nossa mente, que 
não passam de  “Idéias / Crenças”, apenas  isso.  



“A Realidade é baseada em nossas Percepções do mundo,  
nossas percepções são afetadas por nossas Crenças   
e  nossas crenças  são  formadas  por nossa  Mente” 

• A realidade não é irreal; é real mas é amplamente distorcida por nossos 
percepções mentais 

• Qual seria o maior obstáculo para vivenciar a  
verdadeira Realidade?  

• A realidade do Universo não é concreta, nem objetiva,  
depende de como interagirmos com ele 

A Realidade é Subjetiva !! 



• Rene Descartes (1596-1650) 

Penso depois existo! 

Ser  =  pensar 
Identidade  =  pensamento 

A identificação com a mente, Cria uma “tela opaca” de  
rótulos, conceitos, julgamentos.. etc 

e a “ilusão” da  separação,  bloqueando a “verdadeira realidade”  

 Em  geral não usamos nossa mente,  É ela que nos usa! 

Não somos nossa mente! 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Frans_Hals_-_Portret_van_Ren%C3%A9_Descartes.jpg�
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