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Asheville, Carolina do Norte, E.U.A., 22 de Agosto de 2014 

Condicionamentos Humanos - o Nono 

Estes eternos ou sempre crescentes modos de tentar dominar os outros, 

sobrecarregar os outros com o nosso peso, influenciar os outros com engodos ou 

com aldrabices, não serão mais umas formas infelizes de condicionamento? 

A dominação exercida por um homem no local de trabalho, é transferida para a 

sua mulher quando ele regressa á sua casa. Depois ela passa a dominação para as 

suas crianças ou para a sua empregada, sempre que surge uma oportunidade para 

o fazer. Até as crianças ficarão condicionadas para se dominarem entre si. 

É possível viver a vida, sem a interferência deste condicionamento da mente? 

Não é possível viver com enorme compreensão, cortesia, amor respeito mútuo – 

espontaneamente e naturalmente – não como um ideal cultivado de uma seita ou 

culto? A dominação surge frequentemente na forma de proselitismo (conversão), 

na qual alguém – sob a capa de congenialidade (ser adequado) ou amizade - 

imporá as outros as suas crenças religiosas, tentando convertê-los ao seu sistema 

de crença, ganhando deste modo um sentimento de controlo e de auto 

recompensa. 

Descubramos isto por nós e para nós mesmos, na dimensão de consciência 

(perceção) holística, e não como mais uma outra atividade da nossa consciência 

separativa e divisiva. 

Três perceções: 

1. A agitação (interior) é ruído cansativo, debilitante e depressivo, enquanto 

a atenção, num estado sem escolhas, é silêncio rejuvenescedor – uma 

energia da existência: Tão jovial. 

2. Aprender – que não é o “eu” a aprender - é um movimento na dimensão 

de “Nenhum-eu”, um fenómeno pio e percetivo de Perceção Interior. E 

isto tem como resultado a ação imediata. 

3. A verdadeira aprendizagem – não somente seguir ou imitar – é o resultado 

desse escutar que acontece sem nenhuma intenção ou barreira da mente, 

ou do “eu”. Uma tal mente põe de parte todas as opiniões, conjeturas, 

experiências, e por aí adiante. Uma pessoa está então disponível para a 

intensidade e bênção da Omnipresença Inominável. 

Jai Omnipresença  

 


