
Meditação – Destruindo a Ilusão



Que é o Despertar espiritual: A Iluminação?

1. Mito: 
“Temos que evoluir espiritualmente”

 Perceber o que realmente somos, o que sempre fomos e de fato sempre seremos

 Quem pensamos que somos 

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

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

 Qual é a importância de saber “que somos”?

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



Que Somos? 
 A resposta não tem nada a ver com nenhuma ideia , conceito... gerado por nossa mente

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

 Como  saber “que somos”?

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. ”



Ninguém pode nos dizer que somos, seria apenas outro conceito, outra crença, o 
único caminho é tomando consciência  nos mesmos, de nossa 

“Verdadeira Identidade” 

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)

 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 !!    



A Consciência

Que existe além, do conteúdo? Aquilo que permite que  o conteúdo exista 

 Aquilo que silenciosamente observa ,está ciente de tudo o que experimentamos:

todos os pensamentos, sentimentos, sensações, imagens e percepções que surgem em nós, 

assim como "o mundo exterior" 



Não estamos no mundo, mas o mundo está em nós!

 Mas ao final, que é a Consciência ?

“A Consciência  sem forma é a essência de quem nos somos.
Todo o mais é forma, é “O que as pessoas adoram”

Upanishads

“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

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”. 



2. Mito: 
“A iluminação é uma longa jornada que leva muitos anos, décadas, 

ou até mesmo vidas para alcançar”

Uma analogia : Até onde o oceano precisa ir para encontrar a água?

Por que é tão desafiador o Despertar Espiritual? 

Porque nos foi ensinado que somos o nosso corpo e/ou a imagem que temos de nós mesmos em nossa mente, 
ou seja, a nossa "auto-imagem", ou seja, o que nós não somos.

 Você é totalmente o que você já é, não precisa "fazer" qualquer coisa para chegar lá. 
Assim, na viagem para a iluminação não é preciso percorrer nenhuma distância.

A resposta: Nenhuma distância. Ele só precisa reconhecer claramente o que ele já é.



3. Mito
“Serei um iluminado assim que eu aprender a parar meus pensamentos”

 O principal distúrbio consiste numa percepção alterada da realidade 

“A ilusão da Separação”

“A identificação com o Pensamento”

 Despertar espiritualmente é despertar do sonho do pensamento



“A ilusão de ótica da Consciência”
“A realidade é meramente uma ilusão, ainda que bastante persistente”

Albert Einsten (1879‐1955)

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

Um novo exercício espiritual: 
Não levar os pensamentos muito a sério! 



 Não significa que devemos parar de pensar, mas sim, pararmos de nos
identificar com o pensamento nem sermos dominados por ele.

A solução ?

Perceber o espaço que surge entre você e os pensamentos e que você está presente antes, 
durante e após do pensamento 

“Observá-los, silenciosamente” 

 Nesse  momento  percebemos que não somos  o pensamento ! 

 Acreditar que somos o que pensamos é o maior “delírio”



. 

4. Mito: 
“ Quando me Ilumine estarei livre do ego”

• O ego é necessário para nossa sobrevivência em situações de perigo. 

 O ego sempre esta representando um papel para satisfazer suas “necessidades”, sejam materiais, 
sentimentais ,físicas, psicológicas ou para simplesmente ser notado

• O problema é que ele encara todas as situações com essa mesma atitude de luta ou fuga ex. . 



• Não importa o que o ego tenha ou venha ter,  nunca será feliz, 
sempre estará procurando para saciar sua carência

“Não busque a verdade, apenas pare de cultivar opiniões”
proverbio Zen

“ Toda vez que confundimos o ego que detectamos em  alguém, com a verdadeira identidade desse alguém, 
Na verdade é nosso próprio ego, que usa essa interpretação errônea para se fortalecer, eu estou certo ele esta errado”

Não há necessidade de livrar-se do ego, ver claramente que ele não é você, é o suficiente !!

Conclusão



5. Mito: 
“Uma vez que me ilumine estarei livre dos problemas “

“Os problemas” continuam aparecendo, o único que muda é a percepção deles, de nossa realidade, 

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

Marco Aurélio

O Bem supremo inclui o “mal”

 Paramos de rotular as coisas e acontecimentos como “positivos” ou “negativos” e simplesmente 

passamos a entender  que “As coisas são do jeito que são” 

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

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



 Percebemos que nunca seremos prejudicados

E o mais importante !  

“Espadas não podem cortá-la, o fogo não a queima, a água não a molha, o vento jamais a resseca. 
Ela está além do poder de todas estas coisas”

Bhagavad Gita

 Entendemos que não estamos no controle da vida, e que a vida simplesmente é,
e principalmente  que não estamos separados de nada 

 Aprendemos a confiar na vida plenamente, a acompanhar "o fluxo" e 
a aproveitar a viagem !!

 Independentemente do desfecho da situação, sempre vamos aprender algo sobre 
nos mesmos que ainda não sabíamos. 



Considerações Finais

• Quando percebemos que não conseguimos localizar a “Consciência”, é porque somos a própria 
“Consciência”  ex. olho

 O Dilema?

• “A Consciência” pode estar consciente de tudo, menos dela mesma. Então quando falamos "essa" é 
a “Consciência”, temos que nos perguntar: O que está consciente disso?

6. Mito: 
“Quando me ilumine estarei em êxtase o tempo todo”.

“
 Estar desperto significa estar em comunhão total com o momento presente, 

não importa como ele se apresente.



Que sou Eu?

Bhagavan Sri Râmana Mahârsh
(1879-1950)

O Exercício para o auto-conhecimento: Ramana Maharshi

 Pergunte-se incessantemente  

 O Seu dever é SER, e não ser isso ou ser aquilo. 

"Eu sou o que eu sou" 

resume toda a verdade. O método? 

"fique em silêncio". 





 A mente diz: "eu' estou consciente disto e de aquilo!"

 Você pergunta : “Mas quem afirma estar consciente do "eu"?"

 A mente respnde : "eu mesmo!"

 Você pergunta : "E o que está ciente desse "eu mesmo"?

 Você pergunta : continua perguntando a mente: "E o que está consciente disso?“..........

 Finalmente a mente caba se aquietando, e assim ....

Como ficar em Silencio?

você acaba em Silêncio !



Quem esta fazendo a escolha?

 A escolha “Consciente”

Você esta

Quem é você?

“A Consciência que se tornou consciente de si mesma”


