
Meditação: Destruindo a Ilusão 



“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) 



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    
ficamos com um “O universo vazio”, ele  continuaria com 96% da sua massa original (sendo 73% de energia cós  
cristalizada “ energia escura” e 23% de “matéria escura”).  

 “O Vazio”  seria o precursor de toda a matéria e todo o que se conhece. 

 Os átomos são vórtices de  energia, não há matéria física !!! 

O átomo newtoniano O átomo quantico 

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

O Nada é quase TUDO!! 

A ilusão da  Materia 



Estamos constantemente  “interpretando” 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.  

 Tudo aquilo que vemos, ouvimos, tocamos, sentimos  como matéria,  
são sinais elétricos transmitidos por nossos sentidos e interpretados pelo  

nosso cérebro  

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

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

A ilusão da Realidade 



 Na Visão quântica da realidade:  
     A REALIDADE É DEFINIDA  PELO OBSERVADOR, isto é,  a  realidade não existe sem a mente 

que a define.  

 “Nada existe até que o observador observa” 

 Nossa realidade se baseia em nossas percepções  que por sua vez são afetadas 
por nossas crenças  

Na sua essência, a Realidade é subjetiva !! 

 Em certa forma estamos literalmente “Criando” nossa realidade  
    a partir de nossas crenças 

“Nada  É o que parece ser” 



As Crenças se tornam os pensamentos. 
Os “Pensamentos” se tornam as palavras. 
As “Palavras” se tornam as ações. 
As “Ações” se tornam os hábitos. 
Os “Hábitos” se tornam os valores. 
Os “Valores” se tornam o Destino   

 Todo o Universo material, é simplesmente uma  
Criação Mental da  Consciência Universal, e sujeito às Leis das Coisas criadas. 

 Tudo é Mental 

• O universo, como um todo e em suas partes, existe como um “sonho” na  
Mente da  Consciência “O Sonho de Brahma”;.  

 “Não é a forma ou a matéria e sim a Ideia que é Original. e consequentemente a mais real” 

 O universo existe apenas como um “universo de possibilidades quânticas“ 
até que um ser consciente de fato “observe”  

                           Amit Goswami  



Consciência – Mente Universal - o Inmanifesto - Vazio 

O Principio da  Manifestação 

Manifestação – Realidade (O mundo de maia)  

 Todo faz parte da Mente Universal - o único Real  

“No principio era o Verbo...” 
    Gêneses 



 Traumas emocionais ou físicos; 

 Que é uma Crença? 

Interiorizando  as crenças das pessoas ao nosso redor durante a infância ex. pais, amigos, 
educação, propaganda, sociedade etc 

• Um estado mental que pode ser verdadeiro ou falso.  

• Opinião que se adota com fé e convicção 

"O senso comum é a coleção de preconceitos adquiridos” 
      Albert Einstein 

Crenças/Memorias Padrões de comportamento 
(egoísmo, ganancia, soberaba,inveja.....etc) 

Carma Sofrimento 

 Como se forma uma Crença? 

 Crenças- “Memorias” acumuladas  em  vidas passadas (Carma) ou  
    “Herdadas” de nossos ancestrais (Campos Morfogênicos) 



 Onde estão “Depositadas - Guardadas” as crenças? 

 Na Mente - Inconsciente ! 

 Agimos em base a nossas Crenças/Memorias/Padrões;  

• 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” 

 Importante evidência cientifica: 

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

Benjamin Libet 



  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 Inconsciente 

Qual seria o maior obstáculo para vivenciar a  
verdadeira realidade? 



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�


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! 

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

 Um vício!! 

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” 



 Qual é a origem do sofrimento? 

a) A não aceitação 

b) A resistência ao que “É” 

 A identificação com a mente / pensamentos = Sofrimento 

Por que não paramos de pensar? 

• Porque acreditamos que deixaríamos de existir 

“ O fantasma do ego” 



 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! 



 Qual é a natureza da Mente ? 

 A vida e a morte estão apenas na mente,  ela é a  
criadora do que chamamos de vida e do que chamamos de morte 

 A mente é a base universal da experiência  e criadora  
da felicidade e sofrimento!! 

           “A arte de viver e morrer” Rimponche  

Como poderia ser solucionado o problema da mente ?  

A Mente é uma ilusão !! 



Acessando  

a 

Consciência 

É o único  caminho para escapar do sofrimento 



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

• Ela é : Perfeita, Presente, Sensível, Vazia, Inmanifesta, Desperta....... 

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 

Que é a Consciência 

“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”... 



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” 

  Como acessar a “Consciência” ? 

Meditação 



A Meditação não é : 

• Um método de relaxamento, antistress etc   
• Uma busca de experiência transcendental; 
• Não pensar 

  Que é a Meditação ? 

 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 

 A Meditação é : 



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

 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”  

O estado no qual o “ego” esta ausente 

  Pura observação ou Concentração 

 Simplesmente estar atento  

 Estar no “Aqui Agora” 

Outras definições de Meditação 



Qual é o objetivo da Meditação? 

“Meditação  não é o Meio para um Fim 
É ambos, o Meio e o Fim!! 

    Jiddu Krishnamurti 

 Uma experiência tão poderosa e “Real” que a  existência diária  
se torna “Irreal”  

Essa é a Meta final ! 

Atingir o absoluto silêncio interno:  
“Tomar consciência do que realmente somos” 



Meditação: Uma ferramenta para  
Transformar o Cérebro  



Transformando o Cérebro 

Cingulado anterior 
Consciência social, intuição; 
empatia; 
15 milhões de anos 

Lóbulo frontal (30%) 
Controla a consciencia 
( lógica, razão, linguistica, 
 motivação) 
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Sistema Reptiliano 
(Cérebro Velho) 

• Sobrevivência 
•Agressividade 
•  

Tronco Encefálico 

• Talamo  
• Recebe / envia info  
•  sensoriais; Significado 

Sistema Límbico 
(Cérebro Intermediário) 

• Repta emociona; 
• lMemoria; 
• 450 milhões de anos 

• Amigadalas 
  Resposta fuga /luta  



 Cérebro humano: 100x106 neurônios com padrões de conexão diferentes em cada ser humano 

 O cérebro límbico possui menos plasticidade que o lóbulo frontal  
    (Percepção: raiva , medo vs amor, compaixão) 

 O Cincgulado anterior  é “a ponte” entre o cérebro “Velho“ e o “Novo” faz as  
Conexões  entre as Emoções e Centro Cognitivo   

Conflito neuronal:  velha área reptiliana vs novas áreas 
                  Egoísmo / raiva / medo/ sobrevivência  vs Empatia /Colaboração 

Cingulado anterior 

LIMBICO ( sensações, emoções) FRONTAL (lógica, razão) 
REPTILIANO (Sobrevivência, agresividade) 



Dr Newberg , A. ( University of Pensilvania) 

A meditação pode mudar a química e os circuitos neurais  
aumentando a atividade cognitiva? 

 Experimento: 
 a) Técnica Kirtan Krya ( XVI norte da india) disseminador yogi Bhajan (1969) 
• Respiração,som e movimento (sa,ta,na,ma)   
• Mudra: toque dos dedos das mãos;  
• Periodicidade: voz alta,  sussurro, silencio ; 
•  Tempo: min (12 min/8sem) ,  
b) Pacientes: principio de Alzheimer e Parkinson; 

c) Desenho experimental: tomografia antes e depois de 8 semanas e testes cognitivos      

“Com Deus pode mudar  sua mente” 



Cingulado anterior 

(percepção do ego) 

d) Resultados:  



Confrontando o  velho cérebro!   
 Porque  da resistência  a  mudar o cérebro? 

O cérebro hesita em mudar suas  velhas convicções (os  velhos circuitos neurônios  não desaparecem) 

É  fácil  criar uma nova idéia, mas difícil fazer que o cérebro acredite nela 

Velhos Padrões /Crenças / Personalidade são  recorrentes 

“A lenda dos dois lobos” 

O lobo mau 
Raiva, inveja, arrogância, 

cobiça, culpa, ressentimento, 
Orgulho... 

Sistema límbico 
(150 milhões)  

Agressão e medo 
( rápido, eficiente e mortal) 

    O lobo bom 
Amor, Generosidade,  

Bondade, Paz, Compaixão .. 

Lobo Frontal /Cingulado anterior 
(jovem)  

Empatia, razão, lógica e Compaixão  
(  lento, vulnerável) 



 Com a Meditação 

 Como  alimentar o lobo bom? 

 Como eliminar os velhos Padrões , as Crenças? 

 A Prática 
 I. Alguns Conselhos... 

  a) Chaves para o sucesso da meditação 

 Querer melhorar / insatisfação  (Vontade); 
 Concentração  no objetivo (Determinação); 
 Praticar . Praticar, Praticar (Perseverança) 
 Ter claro qual o objetivo que se deseja atingir ( Fé) 

 d) Quando? 

c) Quanto tempo? 

 e)  Princípios básicos  (Postura, Respiração..)  

b)  Local? 

 Quantos tipos de Meditação ? 

• Subjetiva  (no conhecedor, no verdadeiro “EU”/ Atma- Vichara) 

• Objetiva (concentração num objeto / deidade/mantra 

• Reflexiva  (no processo do conhecimento) 

 Zen Budista, Vipassana,........... etc  



 Meditação Dzochen (Observação isenta) 

1. Prestar atenção ao intervalo entre dois pensamentos, surgimento da  Consciência ( Rigpa) 

2. Surgimento do pensamento seguinte ( auto-irradiação de Rigpa) 
3.  Se não se reconhece a natureza do pensamento  pelo que é, se torna um pensamento comum 

4. Se se reconhece a natureza do pensamento, sem se identificar com ele, ele se dissolve  
     automaticamente retornando a Rigpa 

 Meditação Maum (Destruição da mente humana com a ajuda da Consciência Universal) 

1. Perceber que o verdadeiro Eu  é a própria Consciência Universal (eliminando as lembranças) 

2. Perceber que a Mente não existe (eliminar/destruir o ego e as relações ilusórias) 

3. Perceber que  o corpo é uma ilusão ( eliminar/destruir cada célula e os programas, o “ego”,  
    raiva, inveja, ganancia.... 

4. Perceber que  o mundo e até o próprio universo é uma ilusão 

5. Transmutar a mente humana – egoica na Mente Universal – Não Manifesto  



 
 
 

A Mente humana 
(ego – personalidade) 

O Processo 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Lembranças; 
• Crenças  
   (Egoísmo, Ganancia, Raiva, Avareza 
     Medo; Vaidade, Inveja, Gula, Luxuria  
    Complexo de inferioridade-superioridade...) 

 
 
 

A Mente  
Universal 

Destruição da mente humana com a ajuda da Consciencia Universal 



 Como trazer essa sabedoria ao dia a dia ? 

 Conectar-se com a consciência 15min-1h/dia, ou melhor a cada instante,  

 Interromper/Descartar/Ignorar os pensamentos negativos e estimular pensamentos 
                                                                    positivos “O Lobo Bom” 

 “Auto-observação /Autoquestionamento”: Nos dissociarmos de nossa mente/ego 

Que sou Eu? 

 Transmutar os pensamentos /Mente humana 

“Sinto muito”,  

“Me perdoe”  

“Obrigado”  

“Te amo” 
Ho’oponopono: “corrigir um erro” ou “tornar certo”; 



“Estar mais Consciente” 

“Fazer vibrar o cérebro  com o que se acredita” 

 Tentar perceber o mundo sem a tela dos pensamentos, sem  
     julgamentos, sem preconceitos......... o campo de energia vibrando ao redor  

 Aceitar o momento e simplesmente entrar nele, ficando “Atento/Alerta” no 
presente sem pensar  

Dissolver a Inconsciência 

 Sinais de inconsciência: identificar os pensamentos e emoções  
         (desejos, aversões, medos, raiva, agressão...etc) 

 Sorrir sempre ! !, “meditação sorridente” Budismo (Thich Nhat Hahn) 



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

Que significa estar  mais Consciente ? 

Onde quer que se esteja, estar por completo ! 

“O Agora” é o  único período de tempo real 

“Pensar no passado ou no futuro rouba o presente,  
a única coisa Verdadeira e Real ” 



Este momento! 

ONDE VOCÊ ESTÁ? 
Aqui. 

QUE HORAS SÃO ? 
Agora. 

QUEM É VOCÊ? 

Pensamento Zen 





Subconsciente 
(Memorias/Crenças/Programas) 

Consciente 
( Experiencias) 

Mente 
Supra-

consciente 

“Divino” 
Não manifesto-  Vazio  

Eliminação – Limpeza das memorias/programas 
 (Ho’oponopono/ Maum medt etc ) 

Neutralização- Transmutação –   
Liberação das  memorias – Vazio – 
Preenchimento pela Consciência  
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