


O Casamento 
Interior 



“Quando,  através da inundação de lágrimas, o interior e o 
exterior se fundirem em um, você encontrará aquele que você 
procurava com tanta angústia, mais perto que o mais perto, o 

próprio sopro da vida, a essência de cada coração”. 
 

Sri Anadamaya Ma 



Encontrar a unidade de consciência fundamental por 
detrás de todas as dualidade da vida é ILUMINAÇÃO,  
nosso estado real de consciência. Todos nós podemos 
vivenciar esse estado através da integração das cisões 
dualísticas ou polarizadas em nossa personalidade. 
 

 
 “Porque a clareza e a iluminação  

encontram-se dentro de sua  
própria natureza,  

elas são retomadas  
sem nenhum esforço”. 

 
Lao Tsu 

 
 

 



PURIFICAÇÃO MENTAL  
 

Significa que as impressões tais como bom e mau, certo e errado, 
ganho e perda, prazer e dor, estes opostos que bloqueiam a mente, 
devem ser esclarecidos vendo os opostos destas coisas.  
 
Quando pudermos reconhecer o  
veneno no néctar e o néctar no veneno,  
será o tempo em que a morte e a  
vida tornam-se um também. 
 
A mente desperta tem a habilidade  
de ver a unidade e ainda assim 
viver dentro da diversidade da vida. 
 
 
 

 



 
A PERSONALIDADE É UMA IDENTIFICAÇÃO FALSA 

 
O que não nos deixa conhecer nossa própria iluminação é 
a identificação com nossa personalidade condicionada.  
 
Essa personalidade é constituída por todas as formas que 
vemos e descrevemos baseados nos valores que 
aprendemos quando crianças, com nossos pais, com o 
sistema escolar, com a mídia e tudo o que ajudou a nos 
moldar e a nos ensinar a respeito de quem somos. 
 



A PERSONALIDE É  
UMA IDENTIFICAÇÃO  

FALSA 
 
 
 
 

Pensamos que esses traços são  
quem somos. Mas este é o 
falso eu, o ser separado, o EGO,  
porque não é a verdade de  
quem somos e porque nos  
mantém presos em uma  
realidade separada e limitada. 

 



EGO: ideias na mente que geram pensamentos aparentemente 
aleatórios, bagagem emocional estocada, reações emocionais a 
situações no dia-a-dia, desejos, medos, esperanças, sonhos, sentidos 
físicos, memórias, justificativas, histórias e argumentos mentais, etc.  

 



“As pessoas estão em cativeiro porque ainda não removeram a ideia 
do ego... Quanta confusão de pensamentos advém de nosso interesse 
no eu e de nossa vaidade quando pensamos: “Eu sou demais” ou “Eu 
completei essa grande façanha”?  
 
O pensamento do seu ego está entre sua razão e a verdade;  
extinga-o, e então você verá as coisas como são.  
Aquele que pensa de forma  
correta livrar-se-á da  
ignorância e ganhará  
sabedoria”.            
 
Budha 

 



O PODER DA INTENÇÃO E DO COMPROMISSO 
 

A transformação é instigada através do compromisso e da 
intenção. Na medida em que se inicia o caminho espiritual, 
você aciona a mudança na direção em que deseja. Se você for 
realmente sincero quando assumir um compromisso, ele 
iniciará um ciclo de alterações que não se completará até que 
tenha atingido a mudança que comprometeu a fazer.  



O PODER DA INTENÇÃO E DO COMPROMISSO 
 

“Eu assumo o compromisso de despertar, de me iluminar!” 
“Eu assumo parar de culpar aos meus pais por meus problemas”. 
 
 

 



Faça uma afirmação diária por um período de algumas semanas, 
mentalmente ou em seu diário, no sentido de convidar mais 
transformação pessoal para a sua vida. 
 

• Ore e peça ajuda interiormente para que possa iniciar um 
caminho e auto investigação ou para ter seu caminho de 
auto investigação acelerado. 

 

• Examine seus velhos compromisso e intenções. Desconsidere 
aquilo que não esteja alinhado com sua transformação e 
renove outros que sejam importantes. 

 

• Assuma novos compromissos como: Eu desejo vivenciar o 
despertar espiritual ou eu desejo trilhar o próximo passo em 
meu caminho para o despertar espiritual. 

 
 



A NATUREZA DO EU SEPARADO 
 
 
Existem quatro aspectos que afetam nossa consciência de 
maneira limitadora: dualidade, alternância de opostos, o 
inconsciente e a polarização negativa e positiva. 
 
A atração e repulsão levam a mente a dividir todos os 
fenômenos mundanos em diferentes campos polarizados, 
dando a tudo um valor negativo ou positivo. Isso nos leva à 
separação em nossa mente, transformando-a em uma 
mente dual, mente humana. 
 

 



ATRAÇÃO- REPULSÃO  
 

É uma dinâmica poderosa que move nossa energia mental e 
emocional. Enquanto nos prendemos ao prazer, rejeitamos a 
ideia de sentir dor. Mesmo assim os dois estão unidos e, devido 
à lei dos opostos, um aciona e alimenta o outro. Nos apegamos 
ao positivo, o ciclo se move, a polaridade muda e logo vem a 
dor. Através do apego ao prazer, inevitavelmente criamos o 
retorno da dor e ficamos 
presos ao ciclo. 
 

O equilíbrio e a cura acontece  
quando se abre espaço para  
a aceitação das circunstâncias  
como elas são. 
 
 

 



TEMEMOS O INCONSCIENTE 
 



TEMEMOS O INCONSCIENTE 
 

O inconsciente é também conhecido como o lado sombra, 
muito facilmente temido e escondido até de nós mesmos. 
Raramente conseguimos enxergar que o que vemos no outro, 
no mundo, na realidade fora, é o nosso próprio reflexo. 
 
Reprimimos as partes negativas ou más e tentamos escondê-
las dos outros ou negá-las. Fazemos isso porque acreditamos 
que devemos ser bons para voltarmos ao Paraíso.  
 
Essa crença cria um problema, pois tudo o que se nega, vai 
para o inconsciente. 



AJA COMO SE O EXTERIOR FOSSE VOCÊ 
 

Tudo que se encontra fora do corpo e no mundo que o rodeia 
é um espelho do seu próprio ser inconsciente. Tudo o que 
observa fora de si é uma parte escondida de você mesmo. Se 
inicialmente tiver dificuldade de ver isso, você pode agir como 
se fosse verdade. Já que tudo está interligado, quando 
mudamos nossa realidade interna, o exterior muda também. 
 

 
 
 
 

 



A TESTEMUNHA 
 

Precisamos aprender a nos ver desempenhando os papéis das 
personalidades que nos habitam, perceber seus 
condicionamentos padronizados para poder transcendê-las. 
 

A testemunha neutra adota posição de equilíbrio entre as 
polaridades; ela é a consciência desperta no centro, é o 
núcleo. Ela nos mantém estáveis, equilibrados e aterrados.  



O DESAPEGO AUMENTA A CAPACIDADE DE AMAR 
 
O desapego não deve ser confundido com repressão, negação ou 
fuga. É a capacidade para vivenciar as coisas positivas ou 
negativas completamente consciente, sem reações,  
julgamentos ou preferências.  
 
Quanto mais desapegados nos tornamos, mais intensa, 
purificada e clara é nossa capacidade de amar, pois aprendemos 
a amar de forma universal. Se estamos polarizados, existe 
preconceito em nosso amor, ele é tendencioso e vivenciamos o 
amor ou não amor/ódio - atração e repulsão. Nunca podemos 
estar inteiros de coração pois metade de nós é atraída e outra 
metade é repelida.   
 
 
 



O MEDO É UM GUIA 
 

O medo é um guia porque nos mostra quando saímos da 
testemunha para dentro do ego e quando estamos operando a 
partir da separação. O medo começa e dominar nossa 
consciência através de uma dúvida. A sombra da dúvida abre as 
portas para o medo. O medo está lá porque não sabemos com 
certeza o que acontecerá em seguida.  
 

Mas, o medo é apenas uma frequência, como tudo mais nesta 
realidade. À medida que a testemunha de desenvolve, veremos 
que determinadas situações são lições importantes em nossa 
trajetória evolutiva, importantes para a sabedoria da alma.  
Não são perdas e ganhos e fazem parte de um aprendizado. 
 
 
 
 



SAMADHI 
 

É o estado da unidade. É um estágio avançado do testemunhar e 
assinala o início da nossa liberação da personalidade limitada. 
Samadhi desperta em nós quando estamos razoavelmente livres das 
crenças limitadoras associadas com a programação da personalidade 
e quando podemos testemunhar a maioria dos aspectos do ego. 
 
 
 
 
 
 

 



SAMADHI 
 

 
Vivenciamos samadhi como consequência de uma mente 
quieta, equilíbrio interior, exterior e energético, isente de 
polarizações. É sentido como uma vasta quietude e paz 

que não se pode descrever.  É o precursor da iluminação e, 
à medida que se torna sempre presente em nosso interior, 

começaremos a vivenciar estados de iluminação, de 
completa plenitude. 

 
 
 
 
 

 



VENDO A LUZ 
 
 

Apesar da centelha de luz que somos, pensamos que somos 
entidades separadas do todo, autônomas, isoladas em corpos, 
com espaço à nossa volta separando-nos de outras entidades. 
Fazemos isso automaticamente, devido ao nosso 
condicionamento.  
 

A limpeza do ego cria grande mudança em nossa percepção 
quanto à maneira como as coisas realmente são, algo que está 
mais próximo da realidade cósmica sobre a unidade de todas 
as coisas.  
 

 
 
 
 
 



SENDO A LUZ 
 

 
Quando praticamos regularmente a meditação, começamos a ver 
com novos olhos. Percebemos que na verdade tudo é um, que o 
eu que escondo não existe e que o que eu quero ser, também 
não existe. Somente existe a consciência de Deus em tudo. 



 

Vamos cantar e pedir em nossas orações sempre: Senhor, por favor... 



 
 
 

ASATO MA SAT GAMAYA 
TAMASO MA JYOTIR GAMAYA 

MRITYOR MA AMRITAM GAMAYA 
 

Conduza-me do irreal para o real 
da escuridão para a luz 

da morte para a imortalidade. 
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