
Está tudo programado 
 

Todas as nossas tendências humanas normais são perdidas no processo de 

domesticação, e, com isso começamos a procurar aquilo que perdemos. Começamos a ir 

atrás da liberdade porque não somos mais livres para ser quem realmente somos; 

começamos a procurar a felicidade porque não somos mais felizes; começamos a procurar 

beleza porque não acreditamos mais que sejamos bonitos.  

Na verdade somos domesticados da mesma maneira que um cachorro, um gato ou 

qualquer animal o é: por um sistema de punições e recompensas. Dizem que somos um 

bom menino ou menina quando fazemos aquilo que os adultos querem que façamos; e que 

somos um menino malvado ou uma menina má quando não fazemos o que eles querem.  

As vezes somos punidos sem termos feito nada de errado, em outras somos 

recompensados sem termos feito nada de bom. Devido ao modo de sermos punidos e de 

não conseguirmos recompensas, começamos a tentar agradar as outras pessoas. Tentamos 

ser bonzinhos, já que os maus não são recompensados, mas punidos.  

Na domesticação humana, todas as regras e valores de nossa família e de nossa 

sociedade nos são impostas. Nós não temos a oportunidade de escolher nossas crenças; 

nos dizem no que vamos acreditar e no que não devemos. As pessoas com quem vivemos 

dão suas opiniões: o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que errado, o que é feio e 

o que é bonito. Como um computador, fazemos um download de tudo isso para a nossa 

cabeça.  Somos inocentes; acreditamos no que nossos pais o outros adultos dizem; 

concordamos, e a informação é armazenada em nossa memória. Tudo o que aprendemos 

entra em nossa mente por convenção e permanece lá por convenção, mas primeiro ela 

passa pelo estágio da atenção.  

A atenção é muito importante nos seres humanos porque é a parte da mente que 

torna possível nos concentrarmos num único objeto ou pensamento dentre uma ampla 

gama de possibilidades. Por meio da atenção, a informação que vem de fora é passada por 

dentro e vice- versa. A atenção é o canal que nós utilizamos para receber e mandar 

mensagens de um ser humano para outro. É como uma ponte de uma mente para outra; 

nós a abrimos com sons, sinais, toques- com qualquer evento que capte nossa atenção. É 

assim que ensinamos e é assim que aprendemos. Não podemos ensinar nada se não 

tivermos a atenção de alguém; não podemos aprender nada se não prestarmos atenção.  

A essa altura os símbolos que aprendemos, por si só, capturam nossa atenção. O que 

nós sabemos é que fala com a gente, e nós ouvimos o que o nosso conhecimento diz. 

Chamo a isso de A VOZ DO CONHECIMENTO, porque é o conhecimento que está falando 

em nossas cabeças. Muitas vezes nós ouvimos essa voz com tonalidades diferentes; 

ouvimos a voz de nossa mãe, nosso pai nossos irmãos e a voz nunca para de falar. A voz não 



é real; é uma criação nossa. Mas nós acreditamos que seja real porque damos a vida a ela 

por meio do poder de nossa fé, ou seja, acreditamos sem a menor sombra de dúvidas no 

que a voz está nos dizendo. E é aí que as opiniões dos humanos à nossa volta começam a 

tomar de nossa mente. Nós somos programados a criar uma linguagem, para inventar uma 

simbologia completa para nós.  

Finalmente, o corpo amadurece, e tudo muda outra vez. Começamos mais uma 

busca, mas agora, cada vez mais, o que procuramos é o nosso eu. Procuramos amor porque 

aprendemos a acreditar que o amor é algo que se encontra fora de nós; procuramos justiça 

porque ela não existia no sistema de crenças que nos ensinaram; procuramos a verdade 

porque só acreditamos nos conhecimentos que temos armazenados em nossas mentes. E, é 

claro, concordamos procurando a perfeição, porque agora nós concordamos com o resto da 

raça humana em que “ninguém é perfeito". 

 

Símbolos e acordos 
 

Durante todos esses anos em que crescemos, fazemos inúmeros acordos conosco 

mesmo, com a sociedade e com todos à nossa volta. Mas os acordos mais importantes são 

aqueles que fazemos conosco mesmos, ao compreendermos os símbolos que aprendemos. 

Esses símbolos nos dizem em que acreditamos a nosso respeito; dizem o que somos e o que 

não somos, o que é possível e o que não é.  

Quando estamos no primário, no ensino médio e na faculdade, adquirimos um 

bocado de conhecimento, mas o que realmente sabemos? Nós dominamos a verdade? 

Não, dominamos uma língua, uma simbologia, e essa simbologia só é verdadeira porque 

concordamos com ela, e não porque seja realmente a verdade. Se nascemos na Inglaterra, 

aprendemos símbolos ingleses. Se nascemos na China, aprendemos símbolos chineses. Mas 

independente de aprendermos inglês, chinês, espanhol, alemão, russo ou qualquer outra 

língua, esses símbolos só têm valor porque nós lhes atribuímos um, concordando sobre eles 

terem um significado. Se não concordamos, então esses símbolos não têm sentindo algum. 

A palavra árvore, por exemplo, exprime para as pessoas que falam português, mas "árvore" 

não significa nada se não acreditarmos que significa algum coisa, se não concordamos com 

isso. O que isso significa para você também significa para mim, e é por isso que 

conseguimos nos entender.  

Nossa interpretação da árvore dependerá de nossa reação emocional à árvore, e a 

nossa reação emocional vai depender dos símbolos que nós utilizamos para recriar a árvore 

em nossa mente. Como você pode ver, nossa interpretação da árvore não é exatamente a 

verdadeira, mas um reflexo da verdade, a esse reflexo da verdade; a esse reflexo damos o 



nome de MENTE HUMANA. A mente humana não passa de uma realidade virtual. Ela não é 

real.  

Se viajarmos para um país onde as pessoas falam uma língua diferente, percebemos 

que de repente a importância e o poder do acordo, ex:  

 

شجرة شجرة مجرد هي ال شمس ،  ست وال ي سوى ل شمس  ال األرض هي األرض و ال نا إذا إ ق ك واف  ن

لى ك ع  .ذل

棵树就是一棵树，太阳只是太阳和地球是地球唯一的，如果我们同意它.  

Ένα δέντρο είναι μόνο ένα δέντρο , ο ήλιος είναι μόνο ο ήλιος και η γη είναι η γη 

μόνο αν συμφωνήσουμε σε αυτό.  

 

Uma árvore é só uma árvore, o sol é só o sol e a terra é só a terra se nós 

concordamos com isso.  

Se aprendermos a falar português e vamos para a China, vamos ouvir a pessoa 

falando, mas não vamos entender uma palavra do que as pessoas estão falando, não vamos 

entender uma só palavra do que estão dizendo. Nada faz sentido para nós, porque não é 

simbologia que aprendemos. Muitas coisas são estranhas para nós; é como estar em outro 

mundo.  Se visitarmos seus locais religiosos, descobriremos que suas crenças são 

completamente diferentes, assim como os rituais, em que suas mitologias não tem nada a 

ver com as que aprendemos diferentes assim como os rituais, em que suas mitologias não 

tem nada a ver com as que aprendemos. Uma maneira de entender sua cultura 

aprendendo os símbolos que eles usam, ou seja, sua linguagem, mas se aprendermos uma 

nova maneira de ser, uma nova religião ou filosofia, isso pode entrar em conflito com o que 

aprendemos antes. Novas crenças se digladiam com as antigas, e a dúvida não demora a 

surgir: “O que está certo e o que está errado?  Será que é verdade o que aprendi antes? 

Será que é verdade o que estou aprendendo agora? Qual é a verdade?” 

A verdade é que todo conhecimento -  e isto quer dizer cem por cento dele - não é 

nada além de simbolismo ou palavras que inventamos para necessidade de entender e 

expressar o que percebemos. Cada palavra em nossa mente e o que estou abordando aqui 

é apenas um símbolo, mas todas tem o poder da nossa fé porque acreditamos em seu 

significado sem qualquer dúvida. Os seres humanos constroem todo um sistema de crenças 

a partir de símbolos; criamos todo um edifício de conhecimento.  

Todos nós, seres humanos, somos artistas.  Todos nós. Cada símbolo, cada palavra, é 

pedacinho de arte. Do ponto de vista do autor, graças a nossa programação, nossa maior 

obra de arte é usar a linguagem para criar uma realidade virtual que nós criamos pode ser 

reflexo claro da verdade ou pode ser totalmente distorcido. De qualquer maneira, é uma 

arte. Nossa criação pode ser paraíso ou nosso inferno pessoal. Não importa; continua sendo 



arte. Mas o que nós podemos fazer com a consciência do que é verdadeiro e do que é 

virtual é infinito. A verdade leva a liberdade pessoal, a uma vida muito fácil; nossa distorção 

da verdade geralmente leva a conflitos desnecessários e ao sofrimento humano. A 

consciência faz toda diferença.  

A palavra é mágica pura, e nós aprendemos a usar essa mágica contra nós mesmos, 

contra a criação, contra nossa espécie.  

 

 

 

Os toltecas criaram há milhares de anos atrás, três perícias do artista (lembrando que 

a palavra Tolteca é uma palavra NAHUATRL, que significa artista); o domínio da consciência, 

o domínio da transformação e o domínio do amor, da intenção, ou da fé. 

 

 



 

 A mitologia é a psicologia de auto ajuda original. Durante séculos os seres humanos 

usaram mitos, contos de fadas e o folclore para explicar os mistérios da vida e torna-los 

suportáveis -  desde por que as estações do ano mudam até o enigma da morte, passando 

por complexas questões de relacionamento. Jesus explicou seus ensinamentos por meio de 

parábolas, dando a seus seguidores problemas difíceis sob uma forma fácil de 

compreender. Platão transitou conceitos filosóficos obscuros através de mitos e alegorias 

simples. Na antiga medicina hindu, quando alguém com dificuldades mentais ou 

emocionais consultava um médico, este lhe prescrevia uma história sobre a qual meditar, 

com isso ajudando o paciente a encontrar sua própria solução para o problema. Muitas 

vezes é o nosso pensamento linear, racional e obcecado com suas causas que obscurece o 

sentido mais profundo, a resolução dos dilemas da vida. Os mitos tem a misteriosa 

capacidade de conter e transmitir paradoxos, permitindo- se enxergar, em volta e acima do 

dilema, o verdadeiro cerne da questão. 

 

A história de você 
 

Como artista, distorcemos a verdade e criamos as teorias mais impressionantes; 

criamos filosofias completas e as religiões mais extraordinárias; criamos histórias e 

superstições sobre tudo, inclusive sobre nós mesmos.  E essa é exatamente a questão 

principal: nós criamos tudo isso. 

Criamos a história da nossa vida, a história de nossa família, a história da nossa 

comunidade, a história de nossos país, a história da humanidade e a história do mundo 

inteiro. Cada um de nós tem uma história que compartilhar, uma mensagem que 

transmitimos a nós mesmos, a todo mundo e a tudo o que nos cerca.  Nós criamos toda 

uma realidade virtual em nossa cabeça e vivemos nessa realidade.   Então, quem está 

falando em sua cabeça? Você parte do princípio de que é você mesmo. Mas se é você quem 

está falando, então quem está escutando? Você, conhecimento, é quem está falando na 

própria cabeça, dizendo- lhe quem você é. Você, ser humano, está escutando, mas você Ser 

Humano, já existia muito antes de ter conhecimento; muito antes de poder compreender 

todos os símbolos, de ter aprendido a falar, e, exatamente como qualquer criança antes de 

aprender a falar, você era totalmente autêntico, não fingia ser o que não era. Sem saber 

sequer disso, você confiava inteiramente em si mesmo, se amava completamente. Livre 

para ser quem você realmente é, porque todas as opiniões e histórias dos outros humanos 

ainda não estavam em sua cabeça. 

 



 

 

Sua mente é cheia de conhecimento, mas como você o usa? Como você usa as 

palavras para se descrever? Você consegue ver todo os julgamentos que tem sobre si 

mesmo? Cada julgamento é só uma opinião - apenas um ponto de vista -, e esse ponto de 

vista não existiria quando você nasceu. Tudo que você pensa sobre si mesmo, tudo em que 

você crê sobre você, é por ter aprendido isso. Você aprendeu as opiniões de sua mãe, de 

seu pai, de seus irmãos e da sociedade. Eles enviaram todas aquelas imagens de como um 

corpo deveria parece; expressaram aquelas opiniões sobre como você é, como você não é, 

como você deveria ser. Eles enviaram uma mensagem, e você concordou com ela. E agora 

você pensa tantas coisas sobre quem você é, mas será que tudo é verdade? 

 

 

 



Veja bem, o problema não é realmente o conhecimento, o problema é acreditar 

numa distorção do conhecimento- o que nós chamamos de mentira. 

Lembra de que quando uma árvore deixou de ser apenas uma árvore? Uma vez você 

aprende uma língua, você interpreta uma árvore e a julga de acordo com tudo aquilo que 

você sabe. É aí que a árvore passa a ser uma árvore linda, feia, medonha ou magnífica. Bem 

você se torna o ser humano bom, ou mal, o culpado, o maluco, o poderoso, o fraco, feio ou 

bonito. Você é aquilo que acredita ser. nesse caso, a primeira pergunta é: " O que pensa 

que é?" 

Se você usar a consciência, verá a sua vida. Sua vida é totalmente controlada pelo 

sistema de crenças criando histórias que você está experimentando, aquilo em que você 

acredita as emoções que você está experimentando. E talvez você queira realmente 

acreditar que é aquilo que acredita ser, mas essa imagem é completamente falsa. Não é 

você. 

 

Seja impecável com sua 

palavra 
 

A palavra é seu poder de criação, que pode ser utilizado em mais de uma direção. 

Uma das direções é a aplicabilidade, onde a palavra cria uma linda história -  Seu paraíso 

pessoal na terra. A outra direção é o mau uso da palavra, onde a palavra destrói tudo o que 

está à sua volta e cria o seu inferno pessoal.  

A palavra, como um símbolo, tem a magia e o poder da criação porque reproduz uma 

imagem, uma ideia, um sentimento ou uma história inteira em sua imaginação. O simples 

fato de ouvir a palavra "cavalo" é capaz de reproduzir uma imagem completa em sua 

mente. Esse é o poder de um símbolo. Mas ele pode ser ainda mais poderoso que isso. Ao 

dizer apenas três palavras, O poder "chefão", um filme inteiro pode se desenrolar na sua 

cabeça. Essa é sua mágica, seu poder de criação, e tudo começa com a palavra.  

Os Deuses ou Deus, criaram a palavra (verbo) a palavra é um mensageiro. Então se os 

Deuses ou Deus, criaram a palavra para se transmitir uma mensagem e se a palavra é o 

mensageiro, então isso é o que você é: um mensageiro, um anjo. 

A palavra existe por causa de uma forma que chamamos de vida, intenção, Deuses ou 

Deus. 



A realidade virtual que criamos é um reflexo da realidade; é a nossa interpretação da 

realidade pelo uso da palavra. Nada pode existir sem palavra, porque ela é aquilo que 

utilizamos para criar tudo que conhecemos. 

Se você escutar a intenção por trás do símbolo, vai entender o que estou tentando 

dizer. Usar a palavra de maneira impecável é exatamente importante porque a palavra é 

você, o mensageiro. A palavra está totalmente relacionada à mensagem que você entrega, 

não só a tudo e a todos à sua volta, mas a você mesmo. 

Você está contando a si mesmo uma história, mas ela é verdadeira? Se estiver 

usando a palavra para criar uma história em que julga e rejeita a si mesmo, então está 

usando à palavra contra si e não está sendo impecável. Quando você é impecável, não vai 

dizer a si mesmo: " Sou velho. Sou feio. Sou gordo. Não sou bom o bastante. Não sou forte 

o suficiente. Nunca vou dar certo na vida."  Você não vai usar seu conhecimento contra 

você mesmo, o que significa que a voz do conhecimento não usará a palavra para julgá-lo, 

culpa-lo e puni- lo. sua mente é tão poderosa que ela percebe a história que você cria. Se 

você criar um autojulgamento, estará criando um conflito interno que não passa de um 

pesadelo. 

Então, sua exclusiva felicidade depende de você e de como você usa a palavra. Se fica 

com raiva e utiliza a palavra para enviar um veneno emocional para outra pessoa, pode 

´parecer que você está usando a palavra contra a tal pessoa, mas na verdade é contra si 

mesmo. Essa ação vai criar uma reação equivalente, e aquela pessoa vai se voltar contra 

você. Se você ofende alguém, este pode lhe machucar em resposta. Se você usar a palavra 

para criar um conflito no qual o seu corpo pode ser prejudicado, é claro que ela estará 

contra você. 

 

 

 

Ser implacável com sua palavra na verdade significa nunca utilizar o poder da palavra 

contra você mesmo. Quando você é impecável com sua palavra, nunca se trai. Você nunca 



usa a palavra para fofocar sobre si mesmo ou para espalhar veneno emocional fazendo 

fofoca de outras pessoas. A fofoca é a principal forma de comunicação na sociedade 

humana, e aprendemos a fazer isso por acordo. Quando somos crianças, ouvimos adultos à 

nossa volta falarem mal de si mesmos e darem suas opiniões sobre os outros, inclusive 

sobre pessoas que nem conhecem. Mas agora você está ciente de que nossas opiniões não 

são a verdade; apenas um ponto de vista. 

Você está em paz e cria uma vida de liberdade e realização em todos os sentidos. 

Basta este compromisso para transformar completamente sua vida em seu paraíso pessoal. 

Esteja sempre consciente de como está usando a palavra e seja implacável com ela. 
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