
Fé & Livre Arbítrio



Crença; 

Convicção da existência de um fato ou 
veracidade de uma afirmação sem 
necessidade de comprovação; 

Crença inabalável, que não atende a 
razões ou argumentos

 Fé

 Vontade livre de escolha

 Livre Arbítrio



• Nossa realidade não é concreta, nem objetiva, 
sendo amplamente distorcida por nossas percepções

 Acreditar que algo é de tal ou qual modo, é suficiente para que isso

realmente seja assim, pelo menos para nós

“ A Realidade e o Poder das Crenças”

 Estamos constantemente julgando e interpretando o mundo ao redor baseados em 
modelos mentais que temos dele

 Se isto é verdade, então, nosso corpo, nossa personalidade, nosso caráter, nosso 

ambiente, nosso mundo são o que eles parecem ser para nos, porque nosso 

Pensamento os moldou nesse estado.   

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



Em ultima instancia, nossa Realidade  e nossa Mente  são
uma Ilusão.!!

Se a realidade lá fora não é objetiva é apenas uma Grande Ilusão, então 
poderia ser mudada !!

“Lhe digo a verdade, se alguém diz à esta montanha, 

`Atire-se no mar´, e não possui dúvidas em seu coração 

a ponto de acreditar que  isto ítá acontecer, 

assim será feito

Marco 11:23; Biblia

A Realidade é Subjetiva !!

Seria apenas uma metáfora?

A Mente é a assassina do real !!

Poderíamos manifestar qualquer coisa que desejarmos?



Consciência – Mente Universal - o Inmanifesto - Vazio
O único Real 

Manifestação – Realidade (O mundo de maia) 

O Principio da  Manifestação



 As leis Imutáveis do Universo manifesto

Nossa visão do  mundo é um reflexo do que  somos;

 Nos tornamos aquilo que mais pensamos ao nosso respeito;

 Todo tem inicio dentro de nós;

 Os iguais se atraem;

Não existe exclusão no universo, apenas inclusão

 O processo de manifestação  pessoal



O que ativa a lei “da atração” não são apenas pensamentos aleatórios, 
ou apenas imaginação,  são todos eles aplicados numa forma coordenada

Sistema dos três “eus”

Mente consciente

 Ativando o 1° principio

Mente Inconsciente 

Mente supra-consciente
Eu  superior



O processo de manifestação Intencional

A chave não estaria apenas em saber os passos, mas em saber usá-los corretamente

A qualidade na execução dos passos seria  o fator mais importante 

Não é um processo mecânico. A qualidade emocional associada é essencial

Uma manifestação bem sucedida exigiria uma enorme força de vontade !

Principio: ”Alinhar os três eus”

Seria a  
“Arte de Combinar o Elementos”



1. Tomar o Controle

 Controlar palavras e pensamentos;

• A vida nada mais é do que uma série e eventos. Nossa representação interna desse 
eventos é a que define a realidade para nós. 

 Verificar ao longo do dia se os pensamentos estão  sob controle 
“Diálogos Internos”

 Evitar  a auto-critica,

• É um dos comportamento mais prejudiciais

• Analisar qualquer situação “apenas uma vez” com o propósito de aprender novas lições;

• Evitar se comparar ou julgar os outros ou a si mesmo 

“Os danos dos diálogos internos são infinitamente maiores 
do que os ocasionados por ações ou palavras ”

Os Passos

 Não permitir que o inconsciente seja impressionado involuntariamente



A comunicação entre o Supra-consciente, o “Eu superior” e o Inconsciente acontece 
quando a mente lógica esta em repouso

 O consciente como um “guarda” que protege o “tesouro” (memórias & comportamentos) 
guardados no inconsciente.

2. Limpar a Mente

3. Impressionar o inconsciente

 O inconsciente é o depositório de memórias criadas com envolvimento 
emocional 

Criar grandes emoções e ligá-las às manifestações

 O inconsciente não consegue diferenciar entre eventos externos e imaginários

 Imaginar o desejo “vividamente” e associar-lo a emoções intensas e felizes



 O Inconsciente não é racional Não tentar justificar os desejos logicamente

 O Inconsciente é atemporal Colocar os desejos no tempo presente, como se

já os tivesse adquirido

“Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, 
creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado”

Marco 11:24

 Hábitos que Impressionam o Inconsciente

• Pensamentos / Desejos impressionam o inconsciente e o que remetemos 
aos outros retornam para nós

• Dar o que gostaríamos de receber

“Quando não damos, estamos dizendo a nosso inconsciente que não temos o 

suficiente, ou seja estamos marcando negativamente nosso subconsciente”



Submeter o desejo ao “Eu superior” “A consciencia”
(onipresente, onisciente onipotente)

• Não  se preocupar  com o quando ou o como

• O poder do Desapego

• Apegar-se a algo é permitir que isso nos controle 

• O apego impressiona o inconsciente pela escassez.

 Como entrar em Contato com o Eu superior?



Tem um desejo?

Pense... 

Sinta....

Acredite....

Imagine....



 O processo de manifestação  Impessoal



 O processo de manifestação  Impessoal



Fé  vs Carma /Destino

Até que ponto poderíamos modificar nossa realidade e 
conseqüentemente nosso Carma/Destino?

 Quando  concretizamos  nossos desejos estaríamos modificando nosso 

Carma/Destino?



 O Pensamento surge  das memorias -crenças guardadas 
no Inconscientemente

• As intenções não  são de modo algum uma escolha !!

 As memórias que se repetem  Determinam o que a Mente Inconsciente 

experimenta e consequentemente nossa Realidade

Livre  Arbítrio existe ?

• De onde surgem os Pensamentos?



“ Haverá livre arbítrio enquanto houver ego”
..é a ilusão do ego que cria a ilusão do livre arbítrio 

Bhagavan Sri Râmana Mahârsh

(1879-1950)

 Tudo o que tenha que acontecer, 

vai acontecer, queira você ou não

 Tudo o que não tenha que acontecer, 

não vai acontecer, queira você ou não

 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". 

O que significa o silêncio? 

Destruir o "ego", já que qualquer forma é causa de problemas. 



Que é o ego - A personalidade?

 Tua mente humana tem estado, até hoje, de tal modo absorvida na tarefa de

subministrar a teu intelecto e corpo toda classe de indulgências egoístas, e 

nunca teve tempo de familiarizar-se com o EU Real, seu verdadeiro Amo e Senhor. 

 Tens estado tão interessado e influenciado pelos prazeres e sofrimentos de 

teu corpo e intelecto que quase chegaste a crer que Tu és teu corpo e intelecto e, 

consequentemente, quase te esqueceste de teu Ser Divino.

 E quanto à tua assim chamada individualidade nada mais é senão tua 

personalidade, que ainda busca manter uma existência separada, 

“A vida Impessoal” por JOSEPH S. BENNER



Libertar-se agora e para sempre da dominação da personalidade, 

cuja mente e intelecto tendem a glorificar-se e envaidecer- se.   

Para que o Eu penetre até a Alma, a mente, e assim

ela ser Tua servidora, e teu intelecto, Teu Escravo.   

 Quando puderes expulsar de tua mente todos os falsos conceitos, ideias e 

opiniões e puderes limpá-la e esvaziá-la totalmente deles, para

que a Consciência possa achar condições propicias para expressar-se

livremente, então reconhecerás e haverás de compreender 

que tu nada és, que não passas de um centro focal da Consciência,

um canal ou veículo pelo qual o Eu Real pode manifestar seu significado, na matéria.

Então o que fazer?

Assim, pois, se te sentes suficientemente forte para suportá-lo;   

Se és capaz de deixar de lado todas as tuas fantasias, crenças e opiniões 

íntimas pessoais, que nada mais são do que as sobras que juntaste por tanto tempo.. 

“A vida Impessoal” Joseph S. Brenner 



 Se puderes "Aquietar-te", distinguir o "EU" do eu pessoal 

(ego) colocando-te do  lado "de fora", por assim dizer, de tua personalidade para

contemplar o teu ego humano (personalidade) como ele é, observando todas as suas 

mesquinhas faltas e fraquezas, seu egoísmo, suas paixões e apetites animalescos, 

seus desejos infantis, seu orgulho tolo e suas vaidades.....   

 Se puderes fazer tudo isso nesse momento, ficaras livre de tua personalidade, 

tornando-te Uno com o Eu, a Consciência- Cósmica-Universal- Impessoal,

podendo observar a  Verdadeira Realidade das coisas, coisas que não poderias 

ter conseguido ver em ti, a não ser pelos olhos Impessoais, do Eu !   



 Limpar nosso Inconsciente de nossas  “memorias", "programas”....

“A escolha!!, podemos permanecer envolvidos com as memorias ou podemos pedir ao 

verdadeiro Eu, a Divindade que as liberte

Em resumo temos duas opções de viver a vida:

A partir de nossas memorias ( O Velho) ou a partir da inspiração Divina ( O Novo)

“Quando estejamos livres das memorias, crenças.... de nos mesmos,  não haverá nem sequer a 

intenção, nesse instante tomaremos consciência do que realmente somos: 

“O Eu Divino” 

Atemporal, Ilimitado, Infinito, Imortal” 

Limite Zero



 A Intenção esta tentando controlar a vida baseada na visão limitada do ego, 

é um brinquedo  da mente; 

 A Inspiração é uma mensagem diretiva da mente Universal, do Divino.

• A Intenção produz resultados

• A Inspiração produz milagres!! 

Como podemos nos conectar com a Divindade que mora dentro de nós? 

 Aceitando e cumprindo nosso destino

O caminho  que conduz a liberdade é o caminho do cumprimento do destino!! 

Como poderíamos modificar –destruir nossa Mente? 

Acessando nosso verdadeiro Eu
“Aquele que esta atrais da matéria”

“Desapegando-nos de Tudo, até de nos mesmos”



 O que acontece depois?

É da alçada do Divino, da Consciência Universal

“Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha” 

 Dentro de nos mesmos, estão todas as possibilidades, porque é o EU quem ali está. 

 E para que sejam manifestadas é necessário aquietar a mente, 

pondo de lado todas as ideias pessoais, crenças e opiniões, e

deixar que flua livremente  a consciência do Eu;

É, absolutamente necessário, primeiro, distinguir os pensamentos da 

personalidade, suas origens,  extirpa-los e finalmente, ter domínio sobre 

desejos,  utilizando-os de maneira que sempre sirvam, em vez de ser o escravo deles.  

“Nem uma simples folha cai de uma árvore sem 
o consentimento de Deus”

Mateus 10:29; Biblia



 Apenas é necessário voltar-se para dentro, para o Eu, e deixar 

que ele dirija os pensamentos, desejos; 

Então nesse instante todos os desejos se realizarão...... Ou melhor 

Desapareceram!!

 O Eu não tem  Desejo, porque todas as Coisas provêm dele !

 Todavia, todo Desejo provém do Eu, nada mais é do que a Necessidade 
de existir , de expressar seu proposito através da personalidade;

Assim, todo desejo Verdadeiro, é aquele desejo surgido do coração, 

e provém  do Eu,  e, por isso necessariamente deverá cedo ou tarde 

e numa forma ou outra, ser realizado. 



“ Quando realmente desejamos algo é simplesmente 

é Deus querendo vivê-lo em nossa pele”

A Entrega e a Unificação 

 Basta voltar para o verdadeiro EU......esperar e descansar, que ele te guiará 

em todos teus caminhos; resolverá todos teus problemas, tornará fáceis todas tuas 

tarefas, e serás conduzido.......   



 Viver continuamente no Eu poderá ser difícil no princípio, porque o Mundo......

e a Carne ainda se fazem sentir.... Porém, se assim conseguires serás capaz de olhar 

para a Verdadeira Realidade das coisas, e então, verás que vives em um maravilhoso 

Mundo novo, povoado  de seres, usando seus corpos carnais e de suas personalidades

humanas, meramente como veículos, para pôr-se em contato com as condições 

e experiências terrenas que Eles criaram a fim de desenvolver as qualidades necessárias 

para a perfeita expressão do Eu

 Se verdadeiramente buscares, sem jamais descansar não passará muito tempo

para te tornares consciente de existência do Eu, que te falará como uma voz suave,

das profundezas de teu coração. 



“A vida Impessoal” Joseph S. Brenner 

Em outras palavras, constatarás que Eu é a REALIDADE de TODAS as COISAS, 

e que todo aspecto exterior é apenas a sombra dessa Realidade, criada pelos falsos

conceitos da mente humana e pela sua crença na sua separatividade do Eu , 

Então perceberás que o Reino de Deus está aqui mesmo, na terra que caminhas, 

e que, em vez de estar localizado em algum lugar distante no exterior, está dentro de 

teu próprio ser, e dentro de todos os outros seres e que está se manifestando em tudo 

ao teu derredor, que tens estado vivendo nele todo o tempo, mas que o ignoravas!!!.   



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.

Anthony Paul Moo-Young- Mooji

(1954 – pte)



Ninguém está preso. Não há prisão. Ninguém é um buscador da 

liberação porque ninguém existe. Até mesmo a liberação não existe.

Quem é você? 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)




