
“A Grande Revolução
Interior” - Parte I e II



A busca do Homem

Algo além de si próprio – do bem estar material –
A verdade... Deus!



Qual é a pergunta mais difícil de responder? 

Qual é o significado da própria existência? 

Ante a falta de respostas o homem cultivou a Fé



Durante séculos, o homem tentou estabelecer um código de conduta

(O que é correto, incorreto...etc) seja ditado pela sociedade, pela religião... 

Seguindo padrões, rituais, refreando os desejos, controlando os pensamentos,

sublimando as paixões... Todo isso para fugir do mundo exterior, mas o único 

que conseguiu foi ter uma mente, subjugada, embotada

Somos o resultado de toda espécie de influência,  condicionamentos ou seja 
não descobrimos nada por nos mesmos !

Por um lado não compreendemos a vida, temos medo dela e tentamos fugir, 
mas também temos medo do desconhecido ex. a morte e o além, ou seja 

“temos medo ao conhecido e ao desconhecido”  

O ser humano é o mesmo há milhões de anos – agressivo, 
egoísta, invejoso, ansioso, desesperado.... com lampejos de alegria e afeição, 

uma estranha mistura de ódio, medo e ternura
Krishnamurti J



O caminho tradicional vai da periferia para o centro, através do tempo,
da renúncia, retirando camada por camada do ego – da personalidade, 

até atingir a beleza interior.... o amor

• Alguns problemas....... 

Tempo, lutas internas.. etc

Enfrentamos diariamente lutas internas entre as inclinações, tendências, 

pressões... e o que julgamos devemos seguir ou “ser”, ou seja levamos uma 

vida dupla entre a Ideologia e a Realidade da vida diária

Mas de fato qualquer imposição externa, gera conflito, desordem

O caminho tradicional



Que significa seguir um caminho diferente?

Qual  é a solução? 

Que podemos fazer?

Será possível promover em nós uma revolução completa?

Tomar um caminho diferente?

Será que não podemos “explodir” a partir do centro?

Para isso devemos rejeitar todo e qualquer condicionamento, 
mas com inteligência, sem reação, sem medo..

Só quando consigamos rejeitar toda e qualquer autoridade externa ou interna
não teremos medo de espécie alguma , nesse instante estaremos a sós com nós mesmos, 
em liberdade e consequentemente agindo dede nosso centro, com uma mente sem medo. 

E uma mente sem medo é capaz de infinito amor e com amor se pode fazer qualquer coisa!!
Krishnamurti J



Só nesse momento aprenderemos  a “olhar”, para fora e para dentro de nos 
mesmos, sem querer corrigir nada, já que isso criaria outra autoridade. 

O ato de olhar não requer nenhuma filosofia, nenhum instrutor. Ninguém pode 
nos ensinar a perceber, tomar realmente consciência da verdadeira realidade.. de

Nós mesmos!!

Liberar-se de toda e qualquer autoridade, própria ou externa significa 
morrer para o passado para todo o conhecido!!

 A Destruição do  ego – segundo a Bíblia

“Morrer em vida para renascer"



O Autoconhecimento  & O Condicionamento



 O Que pensamos que somos? 

• Nome, ocupação, história pessoal.... Está relacionado a conceitos do passado. 

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

• Observando a  forma como  reagimos às pessoas, às situações....etc

• Nesse momento percebemos que todos nossos atos são puro condicionamento 
e por conseguinte estamos sempre vivendo no passado, nesse instante 

começamos a sentir incomodados, perturbados...

A verdadeira compreensão de nós mesmos não  é um processo intelectual, 
mental já que só pode acontecer no presente 

Como saber se  estamos condicionados?



Vivemos de uma forma fragmentada

A única forma de tomarmos consciência de nos mesmos é nos olharmos com 
Atenção, sem comparação, dê uma forma completa fora do tempo, com uma 

mente não fragmentada 

Atenção X Concentração

A maioria de nós não esta consciente das coisas externas nem das internas, 
na verdade Nunca olhamos a nós mesmos!! 



A  Busca do Prazer – O  Desejo – A Memória –
“A Alegria’



• Todos buscamos o Prazer em todas suas formas (física, emocional, intelectual.

• O Prazer constitui uma necessidade básica da vida é a base da sociedade

Então porque não guiarmos pelo Prazer?

• Porque necessariamente ele traz: dor, sofrimento, medo... violência

Compreender o Prazer não significa negá-lo 

O problema do prazer é que nossa mente o quer repetir e o mantém através 
do desejo

• O pensamento é a reposta à memoria, à experiência e consequentemente 

é velho .. Então o prazer vem do velho, nunca do novo.

A Alegria X  O Prazer



• Então, a liberdade de pensamento não existe, é puro contrassenso!!

• Só se olharmos  as coisas sem permitir a intrusão do prazer não 
haverá dor e sim Alegria Infinita

Viver no presente  é a percepção
imediata da beleza sem nela procurar o prazer

Não se pode pensar na Alegria, ela é imediata se 
pensamos nela a convertemos em prazer 



O MedoO Egoísmo



Qual é o interesse fundamental na vida de todo ser humano? 

O interesse próprio !!

De fato todos somos egoístas em maior ou menor medida

 Todos procuramos satisfação , de todas as maneiras, sutis ou óbvias, 

é o que desejamos

 O medo é o mais formidável problema da vida 

A mente que está nas garras do medo vive na confusão, 

no conflito e, portanto , tende a ser violenta, tortuosa e agressiva...e 

Assombra nossos dias !



 De fato  todos nós temos medo de alguma espécie:

• Perder o emprego;
• Não ter dinheiro suficiente;
• Não ter sucesso;
• Perder nossa posição;
• Perder nossos seres queridos;
• Não ser amados;
• Sermos ridicularizados – menosprezados...

O movimento do certo para o incerto nós traz medo!!

Vivemos de uma certa maneira, pensamos conforme um determinado 
padrão temos algumas crenças e dogmas, e não queremos que estes padrões 

de existência sejam perturbados, porque neles temos nossas raízes e a 
perturbação desse estado nos traz desconforto 

De fato é o pensamento que cria, no tempo,  a ideia que  traz o medo,  
Que de fato não é real ! 

O medo existe realmente?
O medo sempre é resultado do pensamento?



O que fazer?

 Quando o pensamento se projeta no futuro ou no passado cria 
o medo  ou o prazer 

Observando o medo, poderá ser possível compreender que o observador (nós) 
é apenas um conglomerado de ideias, lembranças sem sustância, nesse 
instante o intervalo de tempo‐espaço , entre o observador e a coisa 

observada, desaparece e se percebe que não estamos separados do medo, 
somos o próprio medo ! 

E nesse instante o medo desaparece

Uma das causas principais do medo é que não queremos enfrentá-lo e a Mente procura 
dominá-lo, reprimi-lo, traduzi-lo numa coisa diferente.... Atrito, Conflito

 Olhá-lo sem nenhum movimento de fuga, justificação, condenação, repressão..



O homem aceitou o conflito  (competição, ciúme, ganância...) como parte de sua existência 
diária, para viver  segundo o padrão de respeitabilidade

Agora é possível viver em completa tranquilidade interior e exterior?

A liberdade é um estado mental e não de alguma coisa e só é atingida quando 
nossa mente está livre de todas as memórias, murmurações de ontem... Então 

para ficar livres devemos morrer  para o passado 

Haverá conflito enquanto exista Comparação (com outra coisa, pessoa ou 
ainda com nós mesmos) e consequentemente haverá Contradição, 

Mas se poderemos dedicar toda atenção ao que há dentro 
de nós mesmos (desespero, brutalidade, medo, ansiedade, solidão..)

sem julgamento não haverá mais conflito



O  Tempo O Sofrimento A Mente 



O tempo é uma criação que o homem dividiu em passado, presente e futuro
e o levou a viver sempre em conflito porque os problemas só existem 

no tempo, ou seja quando são vistos de maneira incompleta

O tempo é o espaço entre o observador e a coisa observada

 Separamos o viver do morrer, e o intervalo entre viver e o morrer é 
o Medo

Viver é nossa aflição diária e temos medo de morrer que é o fim 

dessa aflição, porque preferimos aferrar-nos ao conhecido que enfrentar 

o desconhecido

“Amanhã serei feliz, amanhã terei sucesso; amanhã o mundo será melhor...”

• Dessa forma o pensamento cria um intervalo que é o tempo e 
ruminando cria o sofrimento... Que é o Medo

O homem que vive sem conflito, vive com a beleza, com o amor e não 
teme a morte porque amar é morrer !!



O Amor



Que é amor?

São apenas ideias !!

• O amor pode ser dividido em sagrado e profano?

• O amor é  só para um (alguns) e não para outros? 

• O amor é pessoal ou impessoal ? 

• O amor é sentimento?  Emoção?

Enquanto posso contar contigo para satisfazer  minhas necessidades sociais 
e outras, te amo

A menos que não tenhamos consciência disso todo e qualquer tipo de 
relacionamento apresentará “defeitos profundos” podendo-se 

transformar numa relação viciada (Amor / Ódio)  

 O relacionamento e o ser humano, passam a ter uma importância secundária, até 
nenhuma importância, diante do que podemos extrair: 

um ganho material, uma sensação de poder ou de prazer...

• O amor é prazer e desejo?



 Como transformar relações viciadas em Iluminadas?

Estando presentes, nos entregando.. aceitando o que é

 Nesse momento todos os jogos mentais, todo apego, toda dependência 
viciada deixam de existir

 É a ilusão da seperatividade que nos impede de vivenciar o verdadeiro amor 

 Quando se ama deve haver liberdade – se deve estar livre não tão só do outro, 
mas também de si próprio

No estado de pertencer – depender, existe ansiedade, ciúme, culpa.. Medo 

e enquanto exista medo não existe amor

O amor não é produto do pensamento, que é passado,
O amor é sempre  o presente 

 O amor não é seletivo, nem exclusivo, 
a exclusividade tem a ver com o amor do “ego”



O Que significa amar realmente alguém?

• Amar sem ódio;

• Amar sem ciúme;

• Amar sem raiva;

• Amar sem interferir  com o que o outro faz ou pensa;

• Amar sem condenar;

Quando se ama alguém não existe o outro;

• Amar sem comparar;

 Neste mundo tão dividido e árido não há amor, porque o prazer e o desejo 
são o mais importante, por isso este mundo não tem significado nenhum!



“Ame e faça o que quiser”

Santo Agostino

 Sabendo-se amar, se pode fazer qualquer coisa que se deseje, porque 
o amor resolve todos os problemas



O  Observador e  a Coisa Observada



Quando dizemos que vemos uma árvore, uma flor ou uma pessoa, realmente a vemos?

 De fato na maioria das vezes não olhamos realmente e sim interpretamos

 Mas se olhamos com completa atenção, com uma mente em total 
abandono  só assim é que podemos apreciar a beleza total 

São as imagens  que temos de uma dada coisa ou pessoa que criam o espaço
entre o “Observador e a Coisa Observada” e nesse espaço há conflito.

Só quando há desatenção  existe “ observador e coisa observada” , 



Será possível livrar-nos desse espaço do conflito?

Só no estado de total silêncio, de quietude mental, de total atenção, onde 

o observador é a coisa observada  é que há amor !!

 Por que o pensamento se tornou tão importante em nossas vidas

 O Que é o pensamento? 

 Por que somos escravos do pensamento?

• Ideias?
• Reação às memórias?

 Não é uma entidade superior que se torna consciente dessas coisas, nem um “eu” 
superior, é apenas a própria percepção de que “o observador  é a coisa observada”, 

assim não há mais o que gostar nem não gostar,  e o conflito cessa.



O pensamento tem começo na memória e da continuidade 
ao sentimento

• O pensamento, nas relações humanas, esta sempre a exigir prazer, o que 
disfarça como lealdade, amparo, serviço... De fato ele deforma e inventa as 

coisas para sua conveniência criando a Dualidade - Contradição

 Por que temos medo de viver e consequentemente preferimos 
as ideias (o passado) à ação (o presente)  

Conclusão: se queremos ver uma coisa claramente, devemos ter a mente 

quieta, sem preconceitos, sem tagarelices–diálogos, imagens-quadros

 Quando não há pensamento derivado da memória, da experiência ou 
do conhecimento (do passado) não há pensador nenhum !!

• De fato o pensamento  estabeleceu um padrão de prazer, dor e medo, 
o que vem funcionando há milhares de anos



Quem é você?

Papaji (H.W.L. Poonja)
(1913-1997)

Ninguém está preso. Não há prisão. Ninguém é um buscador da 
liberação porque ninguém existe. Até mesmo a liberação não existe.



Os fardos do Passado – A Mente Tranquila 
A Verdadeira Realidade



Estamos sós alguma vez?

• Carregamos nossos fardos o tempo todo !

Papaji (H.W.L. Poonja)
(1913-1997)

Apenas permaneça em silêncio, não pense, não faça 
esforço algum. Para estar aprisionado é

necessário algum esforço, mas não para ser livre.

Só o espaço e o silencio, de uma mente quieta, só, livre das influências,  das 
experiências, das imagens, doutrinas... É capaz de encontrar algo totalmente novo:

a verdadeira realidade 



A Experiência – A Dualidade _ A Meditação



• Todos buscamos experiências (intelectuais, de poder, posição, mística, sexual...)

Pensamos que  por meio delas podemos fugir de nós mesmos, mas elas estão 
condicionadas ao que somos e quanto mais duradora e profunda melhor. 

E a medimos pelo o prazer que nos proporciona

• O Que é uma experiência? Há alguma coisa nova ou original?

Certamente toda e qualquer experiência é avaliada de acordo ao condicionamento prévio,
ao pensamento  consequentemente não é real

• Que aconteceria se não tivéssemos nenhuma experiência?

• E possível nos mantermos “vivos” sem nenhuma experiência?

• Toda exigência nasce do descontentamento, da dualidade

 Uma mente frustrada, condicionada, limitada e superficial sempre está buscando algo 



 Como podemos nos conhecer profundamente?

Meditação 

A Meditação não é :

 Que é a Meditação ?

• Um método de relaxamento, anti-stress...etc
• Uma busca de experiência transcendental;
• Não pensar / controlar os pensamentos 
• Concentração

 A Meditação é :

 Observar sem o “ego” , sem a mente, sem a memória e sem o fator tempo!
 Estar consciente / atento a cada pensamento / sentimento, 

essa vigilância é o “Silencio”
Jiddu Krishnamurti



 Se pode meditar  sentado no ônibus, numa floresta, ouvindo o canto

dos pássaros, olhando o rosto do teu filho...

Jidu Krishnamurti

 Ninguém pode nos ensinar a prestar atenção, a meditar !

 É um estado em que a mente olha todas as coisas com 

toda atenção e não apenas algumas partes;



A Revolução Total



• A sociedade atual é uma coisa horripilante, com suas guerras 
intermináveis, brutal, cruel.. 

• Por isso é imperativo uma revolução total na psique humana, 
no seu pensar, sentir, agir e reagir

Podemos influir no mundo?

 Sim nos tornando não violentos, sem competição, sem inveja... 
Levando uma vida “interna” pacífica, podemos nos tornar uma chama que 

origine um grande incêndio  

 Devemos cultivar uma mente religiosa, sem medo, 
sem crença alguma, em silêncio - oriundo do percebimento, onde 

não existe o observador nem a coisa observada



Será possível libertarmo-nos imediatamente desta carga secular
guiada pelo condicionamento?

 É como a brisa que entra quando abrimos a janela, não podemos 

chamá-la ou buscá-la, apenas deixá-la entrar !
Kishnamurti J.

Quando olhemos de frente e compreendamos nossa própria vida 
com toda nossa Mediocridade, Superficialidade,  Brutalidade, 

Violência, Avidez, Ambição, Agonia e Infinito Sofrimento.. Tal como somos, 
nos libertaremos e encontraremos  a 

Verdadeira Realidade, bem-aventurança – Deus -A Beleza - O Amor



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 Mim, 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 de tua personalidade, 
cuja mente e intelecto tendem a glorificar-se e envaidecer- se.   

Para que o Eu penetre até a consciência de Tua Alma, tua mente, 
daqui por diante, deve ser Tua servidora, e teu intelecto, Teu Escravo.   

 Quando puderes expulsar de tua mente todos os falsos conceitos, ideias e 
opiniões humanos 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 possa 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... 

“A vida Impessoal” Joseph S. Brenner 



 Se aprendeste a "Aquietar-te", se ter contemplado estas coisas com visão clara, 

tu estudaste e meditaste sobre este "EU" ...se és capaz de distingui-lo do eu pessoal (ego)

e te colocares, do  lado "de fora", por assim dizer, de tua personalidade e 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 

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





Não a caminho para a realidade nem para verdade


