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Ilusões ou possibilidades? 

Como poderíamos definir algo como “real”, se, por essência, ele está em 

perpétua transformação? Para definir algo como real, fixo, e, portanto, com 

um significado específico, estamos sujeitos à ilusão (Maya, em Sânscrito) 

desse "algo", que é energia em transformação, e varia de acordo com o nosso 

estado de consciência. 

“A forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar 

sem julgar” Jiddu Krishnamurti 

Os pensamentos, ideias e crenças são totalmente provisórios nesta realidade: 

quanto mais acreditamos que sabemos, consideramos ou definimos algo 

como distinto de nós mesmos; mais cultivamos, conscientemente ou não, um 

estado de consciência individual de separação de nós mesmos com o 

universo e todas as suas possibilidades.  

Qualquer ideologia nos afasta do nosso objetivo final, que é a realização da 

nossa verdadeira essência. Por muito tempo, fomos escravizados por 

ideologias e filosofias transmitidas hierarquicamente, e todas baseadas em 

um conjunto alienante. Chegou o momento de devolver o foco de atenção à 

liberdade de experiência direta do indivíduo e de todas as suas 

potencialidades que lhe são oferecidas, impulsionando as experiências 

libertadoras e regenerativas da consciência, próprias da essência 

naturalmente emancipadora de cada ser vivo. 

Considerar a responsabilidade infinita que cada um de nós tem sobre nosso 

ambiente, direcionando-se a um universo infinito é o primeiro passo de uma 

maior evolução de nossa humanidade. Estamos prestes a chegar ao primeiro 



momento de compreensão civilizada, dando-nos conta de que temos acesso 

a experiências que transcendem o espaço, o tempo e a causalidade linear. 

A realidade por essência não existe como tal, nem tem qualquer significado; é 

um mundo de possibilidades em perpétua atualização. 

 “Não compreendemos para depois agir; quando compreendemos, essa 

compreensão absoluta é a própria ação.” Jiddu Krishnamurti 

O que significa “consciência” na experiência humana? 

Consciência Individual, Coletiva, Unitária e Além 

"Podemos admitir que não encontramos nada na Física ou na Química que 

tenha um traço remoto na consciência.” Niels Bohr (Prêmio Nobel de Física 

em 1922)  

A consciência cria o mundo material? Antes de ter certeza da resposta, é 

importante conceber, antes de tudo, do que o mundo material é realmente 

composto em um nível fundamental: nosso corpo é feito de moléculas, estas 

são feitas de átomos, e os átomos são feitos de partículas subatômicas - 

como prótons e elétrons - que reagem instantaneamente de acordo com o 

nosso ato de observação. 

Cada pensamento e posicionamento, assim como cada decisão e ato é 

adicionado a um mosaico permanente; nossas percepções perpassam o 

universo da consciência para afetar a vida de todos os seres vivos e de todo o 

universo. 

“...O mundo só tem sentido se estabelecermos sua base na consciência. O 

mundo é feito de consciência. O mundo é consciência...” Dr. Amit Goswami, 

físico e autor do livro “The Self-Aware Universe” 

Um estado de consciência individual geralmente se refere ao que é 

experimentado através de nossos sentidos físicos. É quando estamos cientes 

de "algo", o objeto, diferente de nós sujeitos. É o estado mais comum de 

consciência e não nos permite influenciar muito na realidade. 

Um estado de consciência "transcendental" é quando entramos num campo 

onde não há tempo ou espaço e nada tem uma causalidade; entramos no 

campo “não local” da criação. A realidade do objeto que parecia fixo ou 

material é agora um campo dinâmico e constante de possibilidades. 



Um estado de consciência de grupo ou coletiva refere-se, em geral, à 

experiência de que cada um afeta o outro. 

A existência do objeto depende diretamente da visão ou da observação por 

parte de cada sujeito. 

“Podemos afirmar que este mundo é de fato um ser vivo dotado de uma alma 

e de inteligência... uma única entidade visível que contém todas as outras 

entidades vivas, que por sua natureza estão todas relacionadas.” Platão, 

Século IV A.C. 

Um estado de consciência divina ou cósmica refere-se e lida com o que é 

experimentado de uma maneira absoluta, quando sujeito e objeto são a 

mesma realidade. A visão e a observação são únicas: "Tudo é Um". Todas as 

crenças são substituídas por uma experiência direta de possibilidades 

ilimitadas. 

“Para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para os cientistas, no 

final de toda reflexão.” Max Planck. Fundador da Física Quântica e Prêmio 

Novel de Física em 1918. 

O Ser Transcendente: A zona de surf e a transformação da realidade 

Muitas vezes pensamos que qualquer fator externo a nós mesmos - uma 

pessoa, um evento, um sucesso, uma queda, até mesmo a própria 

humanidade - poderia mudar ou transformar nossas vidas e nos permitir ser o 

que realmente somos: seres com acesso constante a infinitas possibilidades. 

Temos milhares de expectativas sobre a nossa vida e a dos outros, é a época 

do "Atuar", ou melhor, do "Ser" para que a nossa realidade mude e que a 

transformação da realidade realmente aconteça. Cada transformação vem 

sempre de nós, de nossa capacidade de abertura e de nossa aceitação da 

mudança. Nossa evolução não depende do que nos rodeia na realidade como 

a percebemos, se não sempre de nossas escolhas internas. 

Tomando como exemplo, ao enfrentar uma mesma situação, podemos dizer: 

"Espero que nada aconteça comigo", depois "Tudo é possível", e ainda 

"Agora tudo pode acontecer comigo". 

Nossas experiências de consciência diante dessa mesma realidade são muito 

diferentes: na primeira parecem prevalecer a inércia e a ignorância; na 



segunda, um movimento; e na terceira, uma contemplação e um 

conhecimento que intrinsecamente implica uma abertura e a confiança na 

inteligência da natureza. É a mudança e o movimento de uma escolha de 

percepção que nos liga à realidade que parecia fixa e imutável em um mesmo 

momento, em direção a uma abertura ao mérito de uma experiência além de 

nossas expectativas e de nossa imaginação. Este fluxo de movimento reflete 

uma mudança radical do nível de energia e, consequentemente, é um 

primeiro passo para a transformação da realidade física. 

É necessário acreditar em uma realidade particular para manifestá-la no 

mundo físico? Todas as possibilidades do universo já estão no campo 

quântico. Considerando isto, para além de um pensamento, uma crença, uma 

opinião ou uma ideia que influencia indiretamente a realidade através de 

campos de energia, a verdadeira transformação da realidade em prática 

sempre opera no nível da consciência, no nível do ser em vez do fazer; é uma 

atenção e uma escolha pessoal interior da realidade percebida no exterior. 

A realidade material é uma ilusão que resulta não somente daquilo que 

nossas percepções nos oferecem, mas também de nossas escolhas: se 

escolhermos neste exato momento perceber possibilidades para além do 

perceptível com os sentidos físicos, do seguro e do conhecido, abrimos então 

essas possibilidades no futuro! Temos muito mais poder do que podemos 

imaginar e os únicos limites são os que definimos como tal; a chave é 

Experimentar! 

“A capacidade de perceber ou de pensar de modo diferente é mais importante 

que o conhecimento adquirido.” David Bohm, Físico 

O surf em direção à transformação é, de uma só vez, a reunião da inocência e 

da curiosidade da primeira infância diante de uma realidade cotidiana: saltar 

no campo do desconhecido e experimentar além do aceitável, do imaginável, 

da razão e da lógica. É realmente explorar e se aventurar no processo de 

criação. Este primeiro passo nos faz experimentar nossa verdadeira natureza 

e, a cada experiência transcendendo o que foi fixado e separado de nós, nos 

vemos experimentando o sobrenatural como algo natural. 

"Só aqueles que se arriscam a ir longe demais são capazes de descobrir o 

quão longe se pode ir.” T. Stearns Elliot, Prêmio Nobel de Literatura 



O verdadeiro conhecimento, e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de nossa 

própria essência são o resultado natural de nossa participação consciente na 

criação de uma realidade. Este primeiro passo atrai uma energia vital 

incrivelmente alta e permite que todos retomem naturalmente todo o poder e 

autonomia sobre a sua vida e a sua saúde. 

Outros artigos do mesmo autor: 

- “Una Mutación en la naturaleza de la Realidad” (Uma mutação na natureza 

da realidade) 

- “¡Reencuentra tu Poder: El Futuro está entre tus Manos! (Reencontra teu 

Poder: O Futuro está em tuas mãos!) 

- “Encuentra la Conciencia Creativa: Hacia un Principio de Unidad” (Encontre 

a Consciência Criativa: Na direção de um Princípio de Unidade) 

- “Del cambio al Despertar: De la Ciencia hacia la Realización del Ser” (Da 

mudança ao Despertar: Da Ciência em direção à Realização do Ser) 

 

Informações, seminários e consultas em www.Healing-Force.org 

 

 


