
 

 

Alinhamento com a Espiritualidade 

 

Encontro 5 

Ego e Eu Superior 

 

Evocação de Mantra:  
Pegue seu Japamala. Feche os olhos. Respire com profundidade. Solte as 

amarras da mente. Flutue com sua Alma. 

Om Namah Shivaya 

Om Namah Śivāya 

ॐ नमः शिवाय 

Inclino-me perante o meu divino Ser Interior". 

 

Quem é o Ego? 

É o núcleo em que se reconhece o EU, indivíduo. É o princípio de 

organização dinâmica da personalidade de uma pessoa. O Ego é:  Diretor, 

Observador e o Julgador, que determina as vivências e atos do indivíduo. 

 

Eu Superior como acessar? 

“Apenas os libertos do carma têm acesso ao nosso Eu Superior”. 

 

 O Eu Superior é o que temos de Eterno; 

 A Essência e Identidade Divina, a Consciência Superior;  

 Ele é mais do que nossa Alma, que nosso Ego, que nossa Individualidade.  

 

EU Ordinário 

“Um corpo físico cheio de desejos que representa vários papéis e funções no mundo. ” 

 

 Dimensão Física: aspectos biológicos, cultura, família, meio social; 

 Dimensão Psique: emoções infantis, campo inconsciente; 

 Dimensão Intuitiva: ausência da mente, olhar interno ao Todo; 

 



 

 

O EU Extraordinário 

“Para a unidade com o Todo é preciso sair da visão dualista. ” 

 Espírito/Alma; 

  Conexão Criadora; 

 Mônada; 

 Mãe/Pai Núcleo Regente do Todo 

 

 

A Ética do EU SUPERIOR é o AMOR, a Moral são as regras que o EGO nos 

impõe para AMAR. 

 

“É preciso abraçar a Cruz para Ressuscitar”. 

 

Sob o domínio do EGO vivemos a Saciação de desejos e a negação das emoções. 

Renascer, ressuscitar, significa iniciar a conexão com o EU SUPERIOR.  

 

Espiritualidade é... 

Responde JESUS: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao 

Pai a não ser por mim. ” 

João 14:6 

 

 Comportamento, Pensamentos e Emoções 

Ser Divino 



 

 

Rejeição, Negação ou Fuga 

O ego para estar no comando “afasta” a dor 

 Vitimização; 

 Reclamação; 

 Julgamento; 

 

O Fogo, A Dor como o caminho... 

 

“Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, 

chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria Alma. 

Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de Luz, mas sim por 

tornar consciente a escuridão. ” 

Carl Jung, Prática da psicoterapia 

 

Milho de Pipoca ou Piruá? 

 

“Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para 

sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações 

acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo, fica 

do mesmo jeito a vida inteira”. Rubem Alves 

 

Ter Coragem é RESISTIR ao domínio do medo e não a ausência de 

medo.  

Seja ESCANDALOSAMENTE Feliz 

 

 


