
Parando a mente 
por Jon Mundy 

 
Uma grande dúvida resulta em grande iluminação, 

uma pequena dúvida resulta em pequena iluminação, 

dúvida nenhuma não resulta em iluminação. 
Ditado Zen  

 

Por que vivemos nestes corpos, neste mundo, neste momento? Existe algum “propósito” 

para tudo isso ou tudo é um emaranhado de circunstâncias? Toda tradição mística que conheço 

diz que este mundo é uma escola. É um lugar onde aprendemos a perdoar a nós mesmos pelo que 

acreditamos ser nossos pecados. Nossos corpos, o tempo, as palavras e o mundo são todos 

dispositivos de aprendizagem. A vida é, naturalmente, cheia de significado. Não viemos aqui sem 

um propósito. Viver esse propósito nos leva à nossa maior felicidade. O primeiro passo para cada 

geração é questionar a natureza da realidade transmitida através dos tempos. O autor americano 

H. L. Mencken (1880-1956), conhecido como o “Sábio de Baltimore”, disse: “Os homens se 

tornam civilizados, não proporcionalmente à sua vontade de acreditar, mas à sua prontidão para 

duvidar”. Então, um buscador da verdade inevitavelmente questiona tradições arraigadas. 

Todas as lições iniciais do Livro de Exercícios no Curso são sobre observar nossos 

pensamentos ou o processo de pensar. Alguns exemplos são: 

1. Nada do que eu vejo…significa coisa alguma. 

2. Eu tenho dado a tudo o que vejo… o significado que tem para mim. 

4. Estes pensamentos não significam nada. 

8. A minha mente está preocupada com pensamentos passados. 

11. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem 

significado. 

15. Meus pensamentos são imagens que eu fiz. 

16. Eu não tenho pensamentos neutros. 

17. Eu não vejo coisas neutras. 

 

A Lição 10 diz: “Os meus pensamentos não significam coisa alguma.” Nossos 

pensamentos não significam nada porque não são nossos pensamentos reais. Muito do nosso 

pensar é meramente nossa obsessão sobre nossos problemas aparentes. Nossos pensamentos reais 

são de natureza muito mais profunda, sem relação alguma com as realidades superficiais e as 

estórias de novelas que atam a mente em nós e, assim, bloqueiam a verdadeira percepção. 

Pensamentos de paz são exemplos de nossos pensamentos reais. Quando chegamos à Lição 45, 

lemos: Deus é a Mente com a qual eu penso. Nossos pensamentos reais são aqueles que pensamos 

e estão alinhados com a Mente de Deus. Tudo o mais é ilusão. 

 

Qualquer um que encontre um pensamento que o aproxima 

dos segredos eternos da Natureza participa de uma grande graça. 
Einstein em uma carta à Sociedade Real de Londres 

 

Os pensamentos do ego não são reais. Não são amorosos. São muito consistentemente 

projetivos e muitas vezes condenatórios. Por isso, é uma boa ideia não se envolver em disputas 

políticas e diferenças ideológicas, pois estes são apenas pensamentos “superficiais”. Quando 

chegamos à Lição 47, “Deus é a força na qual eu confio”, o Curso nos pede: “Desliga-te de todas 

as coisas triviais que se agitam e borbulham na superfície da tua mente e alcança o que está por 

baixo até chegares ao Reino dos Céus.” (L-pI.47.7:3). O misticismo está voltando ao Céu. Está 

“conhecendo” o Céu. 

Como chegamos a essa realização? Primeiro, devemos parar de pensar o suficiente para 

começar a distinguir entre pensamentos “reacionários” e nossos pensamentos reais. Você já disse 

que não gosta de alguém? Tenha certeza que é por causa de sua “leitura superficial” dessa pessoa. 



Há uma enorme profundidade em cada alma e, se você estiver disposto a olhar mais 

profundamente, conseguirá vê-la. Na verdade, há mais profundidade no “outro” do que você 

jamais saberá. 

 

Pensamentos reais 

Alguém que é muito sensível é facilmente insultado e incapaz de lidar com a crítica. Em 

tal indivíduo, o ego é tão dominante que ele não está aberto à verdade insondável oculta em seu 

interior. Assim, o Curso remove as barreiras à consciência da presença do Amor. O ego vive na 

superfície, preso em sonhar, diálogos internos e “faz de conta”. Portanto, é por isso que os 

pensamentos que pensamos que pensamos não são nossos pensamentos reais. Eles vêm do ego e 

“você” não é um ego. 

O Curso está tentando nos ajudar a desalojar os pensamentos do ego para que possamos, 

então, experimentar nossos pensamentos reais. O que acontece em uma experiência mística é que 

esses pensamentos superficiais são abandonados ou somos “forçados” a abandoná-los — como 

acontece em uma experiência de quase-morte, ou talvez através da meditação ou de um 

“processo” como o do Curso, conseguimos começar a abandonar o pensamento insano. Como 

vimos, há outras maneiras, às vezes talvez por nenhuma razão prontamente explicável, as nuvens 

se dissipam e podemos olhar para a eternidade. 

 

Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, 

pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. 

A ilusão de que as raízes superficiais podem ser aprofundadas, 

e assim te servir de apoio, é uma das distorções 

em que se baseia o reverso da Regra de Ouro. 
T-1.V.6:3-4 

 

Desilusão e desencantamento 

O mundo externo — construído pelo ego — é um gigantesco transtorno de personalidade 

múltipla. Portanto, a desilusão, ou desistir do mundo, é um prelúdio imperativo para a consciência 

mística. Presos em nossas histórias, no mundo, não conseguimos ver que não é real até que 

questionemos os modelos que nos foram passados através de padrões sociais, da religião, da 

política, da mídia, de nossas famílias e outros. 

 

Ceticismo e misticismo 
Faze simplesmente isto:  

aquieta-te e deixa de lado todos os pensamentos sobre o que és e o que Deus é;  

todos os conceitos que aprendeste sobre o mundo;  

todas as imagens que tens de ti mesmo.  

Esvazia a tua mente de tudo o que ela pensa ser verdadeiro ou falso,  

bom ou mau, de todo pensamento que julga digno  

e de todas as ideias das quais se envergonha.  

Não retenhas nada.  

Não tragas contigo nenhum pensamento que o passado tenha te ensinado e nenhuma crença 

que tenhas aprendido com qualquer coisa anteriormente.  

Esquece-te desse mundo, esquece-te desse curso  

e vem com as mãos totalmente vazias ao teu Deus. 
L-p.I.189.7:1-5 

 

O filósofo francês, Denis Diderot (1713-1784), era redator-chefe da Encyclopedie de 17 

volumes, a primeira enciclopédia. Ele não gostava da religião organizada, e a religião organizada 

não gostava dele. “O ceticismo”, disse Diderot, “foi o primeiro passo no caminho para a filosofia”. 

Do mesmo modo, o matemático e filósofo francês René Descartes (1596-1650), fundador da 

geometria analítica, recusou-se a aceitar a autoridade de pensadores anteriores. Assim, Descartes 

poderia dizer: “Se você fosse um verdadeiro buscador da verdade, seria necessário que, pelo 

menos uma vez em sua vida, duvide tanto quanto possível de todas as coisas.” 



Pensar que sabemos é um grande obstáculo para a consciência da presença do Amor. 

Primeiramente, devemos despertar. Devemos parar com o nosso sonho do mundo. Jogos de poder, 

regras, leis, dogmas, credos, doutrinas, cânones e sistemas são barreiras para a consciência da 

presença do Amor. Os céticos questionam as ideias tradicionais e comumente aceitas e as normas 

sociais que servem um padrão ritualístico e/ou habitual. O ceticismo saudável é essencial diante 

dos incrédulos. Todas as mitologias são mitologias. Nossas estórias não são realidades. 

 

Hora da estória: quem se importa? 

Todo mês, um jovem discípulo enviava fielmente ao seu mestre um relato de seu 

progresso em direção à Iluminação. No primeiro mês, ele escreveu: “Sinto uma expansão da 

consciência e experimento minha unicidade com o universo.” O mestre olhou para o bilhete e o 

jogou fora. No mês seguinte, o discípulo relatou: “Finalmente descobri que o Divino está presente 

em todas as coisas.” O mestre pareceu decepcionado. No terceiro mês, as palavras do discípulo 

exclamaram entusiasticamente: “O mistério do Um foi revelado diante de meu olhar admirado.” 

O mestre meneou a cabeça e jogou a carta fora. A próxima carta dizia: “Ninguém nasce, ninguém 

vive e ninguém morre, porque o ego não existe.” O mestre ergueu as mãos em completo 

desespero. Um mês se passou, depois dois, depois cinco meses — e finalmente um ano inteiro 

sem outra carta. O mestre pensou que estava na hora de lembrar seu discípulo de seu dever de 

mantê-lo informado de seu progresso espiritual. Então, o discípulo escreveu de volta: “Quem se 

importa?” Quando o mestre leu aquelas palavras, um olhar de satisfação se espalhou pelo seu 

rosto. 

 

Contemporâneos 
Mark Twain (Samuel Clemens) (1835-1910) e Frederick Wilhelm Nietzsche (1844-1900, 

Alemanha) não eram apenas contemporâneos. Eles são dois dos escritores mais citados de todos 

os tempos. Nenhum deles pensava muito na igreja, na sociedade ou na humanidade. Conforme 

Mark Twain envelhecia, progressivamente se desencantava com “a maldita raça humana”. 

Nascido antes do advento da psicologia moderna, testemunhou a natureza superficial do impulso 

do homem para o poder e o controle. Ele viu o ego desempenhando seu papel na Guerra Civil e 

depois na Era Dourada e a “Era Feliz de 1890” [Gay Nineties – considerada a era da nostalgia, 

antes das guerras mundiais], que viu um rápido aumento de capitalistas riquíssimos e da opulenta 

autoindulgência da classe alta americana. “A civilização”, disse Twain “é uma multiplicação 

ilimitada de necessidades desnecessárias”. 

Embora seu profundo ceticismo o impedira de um misticismo mais elevado, ele falava 

com o coração, razão pela qual tantas pessoas o amavam. Também via o divino dentro do trivial, 

como em “Uma bolha de sabão é a coisa mais linda e mais requintada na natureza”. Seu penúltimo 

trabalho, O Estranho Misterioso, não foi publicado até 1916, seis anos depois de sua morte. No 

livro, ele expôs a hipocrisia da religião organizada, que ele via como imoral, opressiva e egoísta. 

Seu último trabalho, Cartas da Terra, escrito no ano anterior à sua morte, provou que Twain era 

um teólogo brilhante, muito à frente de seu tempo. Se essas obras tivessem sido publicadas 

durante sua vida, ele teria sido atacado pela Igreja. Cartas da Terra não foi publicado até 1962, 

após a morte de sua filha Clara, que consistentemente impediu seu lançamento. 

 

A consciência livre de conceitos é liberdade. 
Frederick Nietzsche 

 

Mestre Eckhart, René Descartes e Frederich Nietzsche, juntamente com vários milhares 

de outros místicos, falam da importância de esvaziar a mente de todos os conceitos e crenças. Às 

vezes, é importante limpar completamente a casa para deixar Deus entrar. A honestidade e a 

abertura de Nietzsche eram notáveis e em evolução constante. Toda vez que ele sofria por uma 

crise psicológica, sua filosofia se aprofundava. O que era necessário, dizia, era uma vontade para 

a verdade, o amor e o que é eterno. 

 

  



O místico descobre um caminho melhor 

O místico questiona a natureza da realidade apresentada por nossos pais, nossa sociedade, 

pela televisão e pelo mundo em que parecemos viver. O místico encontra um caminho melhor. 

Nietzsche aproximou a filosofia da verdade e, assim, a aproximou do misticismo. Muitos místicos 

apreciaram sua profundidade. “Não se deixem enganar”, disse Nietzsche, “Grandes mentes são 

céticas”. Aqueles que desejam o dogma são cegos. Assim, o sempre cínico Nietzsche podia dizer: 

 

Após entrar em contato com um homem religioso, 

sempre sinto que preciso lavar minhas mãos. 

 

Enquanto Twain e Nietzsche estavam dizendo praticamente a mesma coisa ao mesmo 

tempo, na superfície também havia diferenças significativas. Twain era nove anos mais velho e 

viveu dez anos a mais. Ele era um homem de família, Nietzsche não era. Twain não foi 

formalmente educado. Nietzsche sim. 

 

A primeira coisa que deve acontecer: fazer com que “pare” 

Nossa tarefa, disse Don Juan da série de Castaneda, é ver em vez de projetar. Don Juan 

instruiu Castaneda na arte de “parar o mundo”, o primeiro passo para aprender a ver sem 

julgamento. 

 

A forma mais elevada de inteligência humana 

é poder observar sem avaliar. 
Jiddu Krishnamurti 

 

Aqui está uma descrição de uma experiência mística da minha amiga Vicki Poppie. Vicki 

é uma séria estudante de Massachusetts de longa data do Curso. Ela fez parte de uma comunidade 

espiritual em Wisconsin durante a década de 1990 e achou sua experiência lá desconfortável. 

Então, em um reencontro em 2016 disse: 

 

Voltei a Wisconsin e passei um tempo delicioso, tudo estava maravilhoso, as 

árvores, o rio, as estrelas e mais especialmente as pessoas. Era claramente belo de todas 

as maneiras possíveis. O fato é que, há 25 anos, morei nesse mesmo lugar por três anos e 

acreditava ser enfadonho, sufocante e chato na melhor das hipóteses. 

Eu ri e percebi como o julgamento tinha literalmente nublado a minha visão e 

como, desta vez, eu estava testemunhando o que sempre esteve lá!!! Não sei quando a cura 

aconteceu — estava tudo nas formas mais comuns de oração diária e viver com um simples 

pensamento de Deus. Agradeço ao Espírito Santo por esta correção surpresa e cura pela 

Graça!!! O mundo real ESTÁ apenas a um pensamento dissipado de distância!!! 

 

O místico não projeta no mundo e deixa, então, o mundo ser o que é. O misticismo é ver 

sem projeção, contaminação ou corrupção. É ver sem envolvimento do ego. É a visão dos puros 

de coração. A percepção do mundo muda quando paramos o diálogo interior. Em minhas 

experiências de 1957, 1976 e 2007, não havia mais nenhum questionador — havia apenas ver 

com admiração — com reverência. Se mantivermos nossos diálogos internos e uma versão padrão 

da realidade, continuaremos cegos. 

 

Não busque a iluminação. Basta deixar de apreciar opiniões. 
Ditado Zen  

 

Aqueles que lembram-se sempre de que nada conhecem, 

e que vieram a estar dispostos a aprender todas as coisas, irão aprendê-las. 

Mas sempre que confiarem em si mesmos, nada aprenderão. 

Destruíram sua motivação para aprender 

por pensarem que já sabem. 
T-14.XI.12:1-3 



O místico e sapateiro alemão Jacob Boehme (1575-1624) experimentou uma epifania 

religiosa em 1600, quando um raio de luz solar refletido em um prato de estanho o catapultou 

para uma visão extática de Deus. Seu primeiro trabalho, Aurora, trouxe-lhe algo a seguir. A Igreja 

tentou silenciar Boehme, mas ele continuou escrevendo em segredo. A igreja finalmente o baniu 

de sua própria casa. Ainda em sigilo, ele continuou escrevendo: 

 

Se os homens buscassem o amor e a justiça tão fervorosamente 

como fazem com as opiniões, não haveria conflitos na terra, 

e seríamos como filhos de um pai, 

e não precisaríamos de lei ou ordenança. 

 

Gostos e desgostos são as maneiras com que “inventamos as coisas”. São as maneiras 

pelas quais cimentamos o mundo. Todas as opiniões são interesses egoicos — o que se gosta e o 

que não se gosta — o que é percebido como o mal? Os místicos escolhem ver sem acrescentar 

nada à imagem. 

 

Olha para uma xícara, por exemplo. Vês uma xícara, ou estás meramente revendo as 

tuas experiências passadas de pegar uma xícara, estar sedento, beber, sentir a borda de 

uma xícara contra os teus lábios, tomar café, e assim por diante? E as tuas reações 

estéticas em relação à xícara também não estão baseadas em experiências passadas? De 

que outra maneira saberias se, ao deixá-la cair, esse tipo de xícara quebraria ou não? O 

que sabes sobre essa xícara exceto o que aprendeste no passado? Exceto pelo teu 

aprendizado passado, não terias nenhuma ideia do que é essa xícara. Então, será que 

realmente a vês? W-p.I.7.3:1-7 

 

Para ter consciência mística, é necessário que algo aconteça antes. Primeiro, devemos 

parar de pensar! Eis como o místico inglês Douglas Harding (1909-2007) descreveu sua 

experiência: 

 

O que aconteceu foi algo absurdamente simples 

e não espetacular: eu parei de pensar. 

Um silêncio peculiar, um tipo estranho de flexibilidade alerta 

ou entorpecimento, caiu sobre mim. 

A razão, a imaginação e toda conversa mental se extinguiram. 

Pela primeira vez, as palavras realmente me faltaram. 

Passado e futuro despareceram. Eu esqueci de quem e o que eu era, 

meu nome, masculinidade, animalidade, tudo o que poderia ser chamado de meu. 

Era como se eu tivesse nascido naquele instante, novo, 

sem mente, inocente de todas as memórias. 

Existia apenas o Agora, aquele momento presente 

e o que foi claramente dado nele. 

Olhar era suficiente. E o que encontrei foram as pernas da calça cáqui terminando abaixo em 

um par de sapatos marrons, mangas cáqui laterais terminando abaixo em um par de mãos cor 

de rosa, e uma camiseta cáqui terminando acima em absolutamente nada! 

Certamente não em uma cabeça. 
De: On Having No Head: Zen and the Rediscovery of the Obvious  

[Sobre não ter cabeça: Zen e a redescoberta do óbvio] 

Para obter mais informações sobre Harding, acesse www.headless.org. 

 

A mente comum, freneticamente engajada em pensamentos, opiniões e julgamentos, 

simplesmente não consegue ver nada além das próprias projeções. Para ser verdadeiramente 

conscientes, devemos parar todas as maquinações e manobras do ego. A cegueira é baseada no 

preconceito e no medo. O Espírito vê através de olhos de amor, livre de contaminação. 

 



O autor inglês, Aldous Huxley (1894-1963) foi um dos meus heróis no início dos 

anos 1960. Ele era mais conhecido por Admirável Mundo Novo, uma visão distópica de um 

mundo opressivo em que a tecnologia tinha superado a moralidade. Ele popularizou a 

palavra “perene” em seu livro, Filosofia Perene. Seu livro, Portas da Percepção, explora 

sua experiência mística sob a influência da mescalina. Um de seus heróis foi o inglês 

William Blake (1757-1827), poeta, pintor, escultor e visionário e um de nossos melhores 

exemplos de uma verdadeira natureza poética/mística. Black escreveu: “Se a porta da 

percepção fosse purificada, tudo pareceria como é, infinito.” Era um meditador experiente 

e um estudante de Vedanta. Em Filosofia Perene, Huxley escreve: “O misticismo é o único 

princípio unificador em toda a religião.” (Huxley morreu no mesmo dia que John F. 

Kennedy e C.S. Lewis). Ele escreve: 

 

Se você pudesse sair da luz do seu não-eu, você poderia ser iluminado. Se você pudesse parar 

de cogitar ansiosamente, 

poderia dar a si mesmo uma chance de ser cogitado. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Interpretar o erro é dar-lhe poder e, 

tendo feito isso, tu não verás a verdade. 
T-12.I.1:8 

 

Imagine como seria se amássemos tudo o que nossos olhos tocassem. Em vez disso, 

julgamos as coisas instantaneamente. Ver o que é verdadeiro é não ser mais enganado pelo ego. 

Gangaji (1942-presente), anteriormente Antoinette Robertson Varner, uma professora espiritual 

nascida nos Estados Unidos, dedicada a compartilhar o caminho místico por meio do 

autoquestionamento direto, nos pede: 

 

Pare com tudo que está fazendo. Pare todas as suas crenças, todas as suas 

buscas, todas as suas desculpas, e veja por si mesmo o que 

sempre esteve aqui. Não se mova. Fique quieto. 

 

O propósito da meditação é estar livre dos pensamentos que normalmente tomamos como 

sendo nossos. A ideia é silenciar a mente, desconectar-se do ego ou, ao menos, diminuir o ritmo 

da falação interna e, se tivermos sorte, parar a conversa conosco mesmo. Se pudermos desprender-

nos do constante balbucio interior e da projeção de crenças e preconceitos, conseguiremos, então, 

ver verdadeiramente. 
 

Quatro maneiras de conseguir “parar” 

Vejamos quatro das maneiras mais básicas para que possamos pôr fim à ocupação da 

mente de carrossel do ego. 

 

Fracasso (A noite escura da alma)  

Um divórcio ou uma falência, a perda de um ente querido ou a perspectiva de nossa 

própria morte são verdadeiros “paradores”. 

 

Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te 

inteiramente do teu Criador,  

Que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada.  

A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites.  

Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue,  

que “tem que” existir um caminho melhor.  

Na medida em que esse reconhecimento vem a ser estabelecido de forma  

mais firme vem a ser um ponto de mutação.  

Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo 

simultaneamente o investimento na vista física.  
T-2.III.3:3 e 5–8 



Contemplação e Meditação  
O propósito da meditação é parar a mente provendo, assim, a liberdade da preocupação 

incessante e raciocínio para resolução dos problemas. Exploraremos esse processo no próximo 

capítulo. 

 

A memória de Deus vem à mente quieta. 

Ela não pode vir aonde há conflito, 

pois uma mente em guerra contra si mesma 

não se lembra da gentileza eterna. 
T-23.I.1:1-2 

 

Relaxamento: simplesmente acontece! (ou não?) 

Várias experiências podem fazer com que abandonemos ou paremos temporariamente a 

falação interior da mente e trazer uma oportunidade para a visão pura. Às vezes, Deus é 

encontrado na menor das coisas. Julian de Norwich viu Deus e todo o universo enquanto olhava 

para uma bolota [fruto produzido por carvalhos]. Ela escreve: “Nesta Pequena Coisa, vi três 

propriedades. A primeira é que Deus a fez. A segunda é que Deus a ama, a terceira, que Deus a 

guarda.” Talvez o verso mais lembrado de William Blake seja: 

 

Para ver um mundo em um grão da areia e o céu em uma flor selvagem 

Segurar o infinito na palma da sua mão e eternidade em uma hora. 

 

A experiência mística também inclui a participação em esportes individuais (correr, 

esquiar, patinar, andar de bicicleta), ouvir música, cantar em grupo, trabalho criativo ou ficar 

muito relaxado. 
 

Trabalhando a nós mesmos 

Este método implica em engajar-se deliberadamente na disciplina espiritual abandonando 

vícios insalubres e a prática intencional de exercícios espirituais. Devemos suspender todo 

julgamento e perdoar todas as coisas que julgamos serem indignas do Amor de Deus. 

O texto seguinte é de Kena Upanishad, que os estudiosos acreditam ter sido composto em 

torno de meados do primeiro milênio a 

C. Kena significa “por quê, por quem, de onde, como, por quê ou de quê?” 

 

O que não pode ser dito com as palavras, mas que pelas palavras  

é dito: sabe apenas ser Brahman, o Espírito;  

e não o que as pessoas adoram aqui. 

O que não pode ser pensado com a mente, mas pela mente  

pode pensar: sabe apenas ser Brahman, o Espírito;  

e não o que as pessoas adoram aqui. 

O que não pode ser visto com o olho, mas pelo olho pode ver:  

sabe apenas ser Brahman, o Espírito;  

e não o que as pessoas adoram aqui. 

O que não pode ser ouvido com o ouvido, mas pelo ouvido pode ouvir:  

sabe apenas ser Brahman, o Espírito;  

e não o que as pessoas adoram aqui. 

O que não pode ser inalado com a respiração, mas pelo qual o fôlego é inalado:  

sabe apenas ser Brahman, o Espírito;  

e não o que as pessoas adoram aqui.  

 

 

Traduzido por Juliana Kurokawa 


