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Nova Deli, Índia, 30 de Julho de 2014     

Condicionamentos Humanos – o sétimo. 

O “eu” funcionando eficientemente na dimensão centrífuga da vida prática, na área técnica, 

também pode ainda degenerar como outro condicionamento, impedindo a perceção de uma 

Visão Interior profunda durante uma conversa com alguém que fala sem o “orador”! Este 

condicionamento, que fornece continuidade ao “eu” por todos os meios disponíveis numa 

pessoa, bloqueia o escutar num estado de abandono (do eu), num estado de vida, numa 

passividade total, sem qualquer tipo de procura de “vir a ser” (tornar-se algo) o que quer que 

seja. O escutar não deve degenerar, dando origem ainda a outra manobra de agonia, de ânsia. 

Pode uma pessoa escutar somente com Perceção Interior, sem qualquer vestígio da “condição-

eu” contaminando a Perceção Interior? Só então é possível uma completa assimilação da 

consciência separativa pela Consciência (Perceção) Holística, levando a uma mudança radical, 

uma transformação fundamental, uma Liberdade total --- a Jivan Mukti. Por favor escutem com 

toda a vossa vida, sem nenhuma interferência da mente pequena e mesquinha “criada-pelo-

homem”, ou seja, sem a pressão e preconceito das informações culturais adquiridas, das 

lavagens cerebrais, das crenças, das descrenças e de outros investimentos psicológicos --- 

positivos ou negativos. Deixem a Perceção Interior escutar, e não o “eu”! 

Algumas Perceções: 

1) A questão chave é: É possível viver sem depender psicologicamente de alguma 

autoridade --- quer seja externa ou mesmo da própria autoridade de uma experiência 

passada? O problema é precisamente o peso deformador de tudo aquilo que 

acumulamos. 

2) Perceção Interior não é qualquer tipo de teorias sonantes, mas perceção da verdade, do 

“Que é”, diretamente por e para uma pessoa. 

3) O que é essencial é compreender este querer escondido --- que está sempre a mudar! E 

então, acontece esta maravilhosa sabedoria do “nenhum-Querer”! 

4) Enquanto o “eu” gerar os seus próprios medos no tempo psicológico, não terá 

possibilidade de compreender o “Intemporal”. 

5) Quando a energia não é dissipada através de várias fugas, então essa energia torna-se a 

chama da compaixão. 

6) Consegues acabar com o teu orgulho ou ambição tornando-te um monge, uma freira, ou 

eremita? Não! Isso tem de acontecer instantaneamente sem o “tempo” esgueirando-se 

sub-repticiamente! Ou isso acontece AGORA ou nunca! 

7) A Liberdade é um estado por si mesmo --- para ser percecionado --- não porque uma 

pessoa é contra algo! 

8) Pode uma pessoa ser céptica acerca das suas procuras, questioná-las, duvidar delas? 

9) O Êxtase não é pessoal; o Êxtase não é teu nem meu, tal como o Amor não é teu ou 

meu.  

Jai Êxtase 


