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Algumas meditações na respiração 
Claire Isitt 

Começamos concentrando-nos na posição do corpo, buscando a postura mais adequada, 

sempre com a coluna reta e erguida, uma postura que nos permita estar atentos e despertos, 

porém sem rigidez. Percebemos o peso do corpo, sua característica substancial e terrestre. 

Dirigimos a atenção para o presente, para o momento e o lugar em que nos encontramos. 

Motivação 

Geramos uma motivação altruísta para a sessão de meditação. Pensamos que estamos 

meditando não somente para o nosso benefício individual, como também para 

desenvolvermos o potencial de nossa mente a fim de alcançarmos a iluminação e beneficiar, 

com o máximo de habilidade, todos os seres. 

Parte principal da meditação 

Meditação de nove ciclos 

Esta técnica é de grande ajuda para relaxar o corpo e a mente antes de nos concentrarmos 

em qualquer um dos temas. 

Começamos visualizando os três canais psíquicos do nosso corpo através dos quais se 

move a energia dos ventos internos. Os canais são cilíndricos, ocos, estreitos como uma 

folha, lisos, flexíveis e luminosos. O canal central é azul, o da direita é vermelho e o da 

esquerda é branco. Os canais esquerdo e direito começam em cada uma das narinas e descem 

pelos lados da coluna dorsal até quatro dedos abaixo do umbigo. O canal central azul começa 

no meio das sobrancelhas, corre ao longo da coluna vertebral e também termina quatro dedos 

abaixo do umbigo. Nesta meditação visualizaremos que as extremidades dos dois canais 

laterais se unem ao canal central, no ponto abaixo do umbigo. 

Com o dedo indicador mantemos tapada a narina esquerda e, a cada vez, inalamos lenta 

e profundamente através da narina direita, enviando o ar para baixo, para a extremidade 

oposta do mesmo canal. Imaginamos que o ar flui do canal direito para o esquerdo enquanto, 

simultaneamente, movemos o indicador para tapar a narina direita. Em seguida, exalamos 

lenta e profundamente através da narina esquerda, enquanto imaginamos que todas as 

impurezas (como as distrações e a lassidão mental) são expulsas com o ar. 

Repetimos o ciclo duas vezes (três respirações no total), inalando através da narina 

direita e expirando pela esquerda. 

Desse modo, invertemos o processo: mantemos fechada a narina direita com o 

indicador, inalamos lenta e profundamente através da esquerda, enviando o ar para baixo até 

a extremidade do canal esquerdo. Imaginamos que o ar flui do canal esquerdo para o direito 

enquanto movemos o indicador para tapar a narina esquerda. Exalamos lenta e 

profundamente através da narina direita e simultaneamente imaginamos que todas as 

impurezas são expelidas juntamente com o ar. 
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Repetimos o ciclo duas vezes mais (três respirações no total). 

Em seguida, inalamos lenta e profundamente por ambas as narinas, fazendo descer o ar 

pelos canais laterais. Exalamos através do canal central e, ao mesmo tempo, todas as 

impurezas são expulsas pelas narinas. 

Repetimos o ciclo duas vezes mais (três respirações no total). 

Sentimos os três canais completamente limpos e luminosos. Seguimos respirando suave 

e regularmente, imaginando que a respiração flui livremente pelos canais. 

Meditação com contagem 

Esta é uma boa técnica para melhorar a concentração. 

Contamos cada respiração completa, ou seja, inalação e exalação. Contamos de um a 

dez, concentrando-nos na respiração e, quando chegamos a dez, recomeçamos a contar. 

Quando nos distrairmos, devemos voltar à contagem inicial. 

Não conseguir contar nem até dois não deve ser considerado um problema. O que 

importa é adestrar a mente para que se concentre na respiração, e isso demanda prática. 

Meditação com visualização 

Essa técnica é de particular ajuda quando temos muitas distrações ou quando o sono 

toma conta de nós. 

Ao exalar, imaginamos que estamos expulsando uma fumaça negra que representa toda 

a lassidão mental, as distrações, as preocupações e os incômodos físicos ou mentais. 

Ao inspirar imaginamos que aspiramos uma luz branca e brilhante que representa toda 

a atenção, concentração e paz de consciência. 

Desenvolvimento de atenção 

Esta técnica é essencial às práticas de meditação, pois a atenção revela todas as distrações e, 

ao mesmo tempo, é útil para trazer equilíbrio à vida diária. 

Utilizamos a respiração para fortalecer a nossa atenção. Em seguida, dedicamos uma 

pequena parte da mente para tomarmos consciência das diversas sensações físicas e mentais 

à medida que surgem. Nós apenas as observamos, sem nos envolver. 

Dar nomes às sensações, como “pensamento”, “coceira no pé”, “som”, entre outros, 

pode ajudar. Somos conscientes de que estamos dando nomes, em especial se os nomes se 

convertem em julgamentos, como “estou indo bem”, “estou indo mal”, “estou chateado” 

etc. Se nos dermos conta de que estamos nos envolvendo em uma história, devemos 

simplesmente abandonar o processo e voltar à respiração. 

À medida que nossa atenção adquire mais sutileza, iremos tomando consciência no 

início, no decorrer e no final das sensações. 
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Dedicação 

Por havermos feito esse esforço para obter mais calma e concentração, que possamos gerar 

mais rapidamente todas as qualidades positivas e eliminar todas as negatividades e 

obscurecimentos. Que possamos despertar rapidamente para o estado da iluminação 

suprema e conduzir todos os seres a esse estado. 
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Meditação de purificação na respiração 
Lama Zopa Rimpoche  

Nós nos sentamos na postura apropriada. Respiramos profundamente várias vezes, sentindo 

o peso do corpo sobre a almofada. 

Motivação 

Definimos a motivação para a prática, pensando: “Seria maravilhoso se todos os seres e eu 

mesmo estivéssemos livres do sofrimento e conseguíssemos o estado da plena iluminação. 

Que possamos estar livres do sofrimento e obter a iluminação. Eu mesmo farei com que isso 

seja possível. Para conseguir isso, farei esta meditação especial de purificação”. 

Parte principal da meditação 

Visualizamos o Buda da compaixão, Tara, o Buda da Medicina ou outra deidade. 

Quando inalamos, a luz que surge do coração da deidade, que é da natureza da grande 

compaixão, abençoa todos os seres. A partir do coração, a deidade enche completamente o 

nosso corpo e a nossa mente com a grande compaixão. Mantemos a mente nesse estado por 

certo tempo, expandindo o sentimento da grande compaixão para com todos os seres, sem 

exceção, sentindo seu sofrimento e gerando o pensamento de querer liberá-los de todos os 

problemas e dores. 

Em seguida, exalamos todas as manchas, delusões, carma negativo, impressões negativas 

e, em particular, o ego. Tudo isso é expelido, na forma de fumaça e contaminação, para longe 

deste mundo. Assim é que se aplica a meditação da respiração para obter purificação. 

Outra vez, enquanto respiramos devagar, surge uma luz no coração do Buddha da 

Compaixão. Pensamos que essa é a essência da sabedoria, a mente totalmente desperta e 

onisciente, na forma de luz branca que preenche todo o nosso corpo e mente. Nós nos 

mantemos nesse estado. 

Depois, exalamos todas as manchas, o carma negativo e as impressões negativas (em 

particular, a ignorância) que saem na forma de fumaça ou poluição, como se fosse uma 

chaminé, indo para longe deste mundo. Pensamos que nos purificamos totalmente.  

Inalamos, e de novo surge a luz do coração do Buddha da Compaixão. Pensamos que é 

a essência do poder de ajudar a todos, liberando-os de imediato, para sermos capazes de 

libertá-los de todos os problemas, sofrimentos e suas causas. Esse é um pensamento 
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supremo: liberar os seres das impressões negativas e fazer com que consigam a perfeita 

felicidade imediatamente; liberá-los do sofrimento e das causas do sofrimento. Pensamos que 

a luz é o poder perfeito para proporcionar a todos os seres toda a felicidade temporal e 

suprema, inclusive a iluminação, e que recebemos esse poder em forma de luz branca. Tanto 

o corpo como a mente são preenchidos por essa luz que é da natureza do poder perfeito para 

trabalhar para todos os seres, como fez o Buddha. 

Dedicação 

Pelos méritos dos três tempos acumulados por todos os buddhas e bodhisattvas, por todos 

os seres e por mim, que todos os seres e eu mesmo obtenhamos o estado da plena iluminação. 

Que possamos obter rapidamente as realizações de compaixão, sabedoria e poder perfeitos, 

tornando-nos fonte de benefício para todos. 
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Meditação em Buddha Shakyamuni 
Claire Isitt 

Iniciamos a sessão meditando cerca de cinco minutos na respiração, prestando atenção na 

sensação do ar que entra e sai das narinas. Deixamos que todos os pensamentos passem, 

como nuvens no céu. Se surgirem distrações, tornamo-nos conscientes dessas distrações sem 

nos envolvermos nem fazer julgamentos e, com delicadeza, voltamos à respiração. 

Motivação 

Após conseguirmos tranquilizar a mente e nos sentirmos relaxados e concentrados, podemos 

gerar uma motivação altruísta para a sessão de meditação. Pensamos que estamos meditando 

não só para o nosso próprio benefício intelectual ou emocional, mas também porque 

queremos dedicar esse tempo para alcançar o estado com o qual podemos beneficiar todos 

os seres. 

Parte principal da meditação 

Quando definirmos a motivação da bodhichitta, imaginamos que à nossa volta estão sentados 

os amigos e a família, e que à volta deles se encontram todos os seres que, como nós mesmos, 

desejam obter a felicidade e evitar todos os tipos de sofrimento. Pensamos que, assim como 

nós próprios, todos esses seres sofrem de maneiras diferentes e que faremos esta meditação 

para nós e também para todos os outros seres. 

Visualizamos que, no alto, à nossa frente e cerca de dois metros de distância, está 

Buddha Shakyamuni, que é todo feito de uma luz muito brilhante, clara e transparente. 

Começamos visualizando um grande trono dourado e resplandecente. Sobre o trono há 

um lótus branco e sobre o lótus há uma almofada de sol e outra de lua, que representam os 

três principais aspectos do caminho: o lótus representa a renúncia; a almofada de sol, a 

sabedoria que realiza a vacuidade, e a almofada de lua, a bodhichitta. 

Sentado sobre o trono e olhando para nós está o Buddha Shakyamuni. Seu corpo 

sagrado é dourado e resplandecente, feito de luz. Veste os hábitos cor de açafrão de um 

monge sentado na postura vajra ou de lótus completo. A palma de sua mão direita repousa 

sobre o joelho direito e os dedos tocam a almofada de lua, simbolizando seu total controle 

sobre todas as delusões. A mão esquerda de Buddha está no colo, na postura da concentração 

meditativa, segurando uma tigela de mendigar cheia de néctar que representa o remédio que 

pode curar todas as delusões. 
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Seu rosto é muito bonito e afável, e ele nos sorri com os olhos cheios de amor e 

compaixão. Seu cabelo é negro azulado e, na coroa da cabeça, ele tem uma protuberância 

chamada ushnisha. 

Sentimos que estamos na presença de um ser perfeitamente iluminado que nos entende 

e aceita como somos e que, além disso, tem um grande desejo de nos ajudar a alcançar o 

nosso estado iluminado. 

Visualizamos que, de cada poro do corpo sagrado do Buddha, emanam raios de luz que 

cobrem todos os cantos do universo. Os raios são compostos de incontáveis buddhas em 

miniatura. Uns vão ajudar os seres vivos enquanto outros retornam, dissolvendo-se em seu 

próprio corpo uma vez terminado o trabalho. 

Desenvolvemos a atitude de buscar refúgio nas qualidades iluminadas de Buddha e 

reconhecemos que, aplicando o remédio dos ensinamentos, podemos nos iluminar. Pedimos 

de coração ao Buddha que nos conceda bênçãos para nos liberarmos de toda a energia 

negativa e de visões errôneas, completando assim todas as realizações do caminho para a 

iluminação. 

Sentimos que o Buddha nos concede o que pedimos e que raios de luz branca e 

purificadora fluem do seu coração, penetrando nosso corpo através da coroa de nossa cabeça. 

Sentimos que todas as negatividades foram eliminadas e que uma luz branca e gozosa nos 

inunda. 

Recitamos o mantra de Buddha Shakyamuni: 

TAYATA OM MUNI MAHA MUNIYE SVAHA 

Pedimos intensamente ao Buddha que nos conceda suas bênçãos para desenvolvermos suas 

qualidades iluminadas a fim de beneficiar todos os seres, inclusive a nós próprios. Sentimos 

que o Buddha nos concede o que pedimos e visualizamos que um fluxo de luz dourada vindo 

do coração de Buddha penetra através do nosso chacra coronário, concedendo-nos todas as 

qualidades iluminadas de corpo, palavra e mente. Imaginamos que o nosso corpo fica 

inundado de luz e sentimos grande alegria. 

Recitamos o mantra de Buddha. 

Em seguida, visualizamos que Buddha Shakyamuni se situa em nossa coroa, olhando na 

mesma direção que nós. Pensamos em todos os seres que antes visualizamos sentados ao 

nosso redor, e geramos grande amor e compaixão para com esses seres. Enquanto isso, 

recitamos o mantra de Buddha e imaginamos que raios de luz da natureza do amor e da 

compaixão irradiam-se do coração do Buddha até atingir todos os seres, concedendo-lhes 

todas as qualidades iluminadas de corpo, palavra e mente. Sentimos fortemente que todas as 

nossas negatividades são purificadas e que também nos transformamos em seres plenamente 

iluminados, experimentando grande êxtase e sabedoria. 

Visualizamos que o Buddha se dissolve em uma luz dourada e pura que se absorve em 

nós. Imaginamos que o conceito ordinário de nós mesmos se dissolve e se torna uno com o 

corpo, a palavra e a mente iluminada; uno com a mente onisciente de bem-aventurança de 

Buddha no aspecto do vasto espaço vazio. Descansamos nesse espaço de alegria tanto quanto 

pudermos, sem perder a atenção. 

Finalmente, sentimos alegria por termos feito esta meditação e criado as causas para 

sermos capazes de iluminar a nós mesmos e a todos os outros seres. 
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Dedicação 

Dedicamos todos os benefícios obtidos nesta meditação para realizarmos um estado mental 

perfeito com o poder de beneficiar incontáveis seres. 
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A natureza de clara luz da mente convencional 
Ven. George Churinoff 

Introdução  

A meditação que me foi ensinada por meu bondoso guru, Lama Yeshe, foi a mais útil de 
todas para mim. Eu a denomino Meditação na natureza de clara luz da mente convencional e sempre 
me serve de grande inspiração. Faz com que eu me recorde de nosso potencial para eliminar 
todos os estados prejudiciais de mente e para substituir esses estados pela claridade da mente, 
por estados sadios como a compaixão e a sabedoria. Alguns grandes mestres, como Sua 
Santidade, o Dalai Lama, referem-se a essa claridade da mente como o potencial búdico 
convencional (é dito que o verdadeiro potencial búdico é a natureza última da mente, sua 
vacuidade). 

Esta meditação ajuda a melhorar a depressão, a nos tranquilizarmos quando a mente 
está agitada, e a nos concentrarmos. Prepara-nos também para meditar na vacuidade e para a 
visualização tântrica. Esta meditação foi resgatada das experiências dos grandes iogues do 
passado, especialmente os da tradição do Mahamudra. 

Todas as nossas experiências são condicionadas por nosso estado mental. Estamos 
constantemente ocupados em uma conversação mental da qual não temos consciência, e 
respondemos ao que nos acontece com julgamentos subjetivos quase sempre errôneos e 
prejudiciais. Gosto de dizer que esta meditação nos ajuda a nos familiarizarmos com o 
laboratório da mente. Nesse laboratório podemos observar esses fatores perturbadores e 
realizar os experimentos espirituais que formaram grandes mestres do passado. 

Preparação 

A meditação requer certo grau de concentração e sutileza da mente e, portanto, é bom 

começar com uma meditação na respiração como ajuda para conduzir a mente a esse estado. 

Sentamo-nos comodamente com as costas retas e erguidas, e prestamos atenção à respiração, 

como se nos tivessem pedido que a ouvíssemos, ou seja, sem tentar controlá-la ou julgá-la: 

“Ah, essa foi correta!”. 

Observamos a respiração: o ar entra, faz uma pausa, sai, outra pausa, entra, e assim 

sucessivamente. Nós nos concentramos principalmente ao final de cada etapa que é quando 

a mente tende a se tornar preguiçosa e a se ocupar com fantasias ou outros pensamentos. 

Colocamos toda a energia mental na concentração e simplesmente ignoramos os demais 

pensamentos que nos possam tentar, deixando-os ir. 

Aos principiantes pode ser útil estar atentos ao seguinte: deixar passar os pensamentos 

que distraem a contagem mental dos ciclos de respiração; cuidar para não exercer controle 

excessivo durante a contagem da respiração, pensando: “Esta é a primeira inalação, agora 

muda de direção, esta é a primeira exalação...” Isso é como ter as mãos cheias quando lhe 

oferecem uma xícara de chá; não é possível segurar a xícara sem soltar alguns dos objetos. 

Parte principal da meditação 

Quando a mente já está um pouco centrada, siga o caminho de uma inalação enquanto o ar 

entra pelas narinas, desce para a área do chacra do coração e sai pela cabeça, a área mais 
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associada ao pensamento conceitual. Prestamos atenção na própria mente em vez de prestar 

atenção na respiração. Recordamos que não estamos prestando atenção nos outros cinco 

sentidos, apenas no sexto, a consciência mental. A princípio, dedicamos um tempo para 

observar os pensamentos e as imagens que fluem sem parar na mente. Só observamos os 

pensamentos sem nos envolver. É como estar sentado em um café vendo as pessoas 

passarem; nós as vemos, mas não nos levantamos para seguir nenhuma dessas pessoas. 

Tentamos nos familiarizar com o laboratório da mente. 

Tentamos perceber os silêncios que há entre um pensamento e outro, e nos 

concentramos nesses pensamentos como antes estivemos concentrados na respiração. 

Quando surge um pensamento que nos retira da concentração na natureza tranquila e clara 

da mente, deixamos de prestar atenção nesse pensamento objetivo e voltamos a focar na 

mente subjetiva da qual surge o pensamento, a natureza serena e clara da própria mente. O 

Buddha e os grandes praticantes antes dele disseram que a natureza da mente é de clara luz: 

imaterial, não obstruída pelos pensamentos nem causando a obstrução dos pensamentos. 

Tentamos focar a atenção nessa natureza de clara luz da mente, na qual se dão todos os 

eventos mentais. 

A mente é similar a um oceano e os pensamentos e demais acontecimentos mentais são 

como os peixes que nadam nesse meio claro. Em geral, não estamos conscientes da natureza 

da mente e só observamos os pensamentos que, na analogia, seriam representados pelos 

peixes: Seria como se observássemos um aquário através de um grande cristal e só víssemos 

os peixes. Se alguém nos dissesse para olhar a água clara na qual nadam os peixes, de início 

talvez tivéssemos problemas para percebê-la devido à transparência. No entanto, vendo que 

os peixes não poderiam estar em movimento a menos que houvesse uma substância na qual 

pudessem fazer isso, talvez conseguíssemos mudar nossa atenção do peixe para a água. 

De modo similar, tentamos repetidamente não prestar atenção nos pensamentos, os 

peixes, e tentamos reconhecer a natureza de clara luz da mente, na qual ocorrem os fatos 

mentais. No caso do aquário, o peixe permanecerá diante de nós enquanto nos 

concentrarmos na água. Porém, quando focarmos nossa atenção na natureza de clara luz da 

mente, os pensamentos começarão a diminuir em intensidade e frequência, de modo que a 

mente se acalmará e ampliará nossa capacidade de concentração. 

Dedicação 

Por essa virtude, que possamos alcançar rapidamente o estado do pleno despertar e 

converter-nos exatamente no que é necessário para beneficiar todos os seres. 

  



 

  14  

Meditação na compaixão 
V. C. Miller 

Preparação 

Começamos fixando-nos na posição do corpo, buscando uma postura mais adequada em 

que a coluna dorsal esteja reta e erguida, uma postura na qual possamos permanecer atentos 

e despertos, porém sem rigidez. Percebemos o peso do corpo, sua característica substancial 

e terrestre. Dirigimos a atenção para o presente, o momento e o lugar em que estamos. 

Prosseguimos com a meditação na respiração por uns cinco minutos, focando nossa 

atenção no ar que entra e sai pelas narinas. Deixamos que todos os pensamentos passem 

como nuvens no céu. Se surgirem distrações estaremos cientes dessas distrações sem nos 

deixarmos envolver e sem fazer julgamentos. Calmamente, levamos outra vez a atenção para 

a respiração. 

Motivação 

Vamos criar uma motivação altruísta para esta sessão. Pensamos que não estamos meditando 

somente para o nosso próprio bem, paz mental ou boa reputação, mas também para 

desenvolver uma mente compassiva com o fim de atingir o estado de iluminação e ter mais 

condições de beneficiar todos os seres. 

Parte principal da meditação 

Começamos imaginando que estamos rodeados por todos os seres, na forma de seres 

humanos, que estão sentados como nós mesmos, com o pai à direita e a mãe à esquerda. 

Atrás de nós se encontram os amigos e familiares com os quais temos boa relação. Adiante 

de nós estão os seres com os quais temos dificuldades, os que nos são desagradáveis ou que 

chamamos de “inimigos”. Em volta de nós e em todas as direções a perder de vista estão 

sentados todos os outros seres. Todos nós olhamos para a mesma direção.  

Agora, dedicamos um momento para pensar nos sofrimentos dos seres. Contemplamos 

o nível grosseiro dos sofrimentos no reino dos humanos e em todos os outros reinos da 

existência cíclica nos quais se incluem os diferentes sofrimentos de corpo, como 

enfermidades, lesões, tortura, dor e morte; os sofrimentos da mente: ansiedade, depressão, 

tristeza, além dos sofrimentos das delusões da mente, como raiva, orgulho, apego, inveja, 

ódio e obsessão, entre tantos outros; os sofrimentos de nascer em cada um dos reinos do 

samsara, em especial nos reinos inferiores: renascer nos infernos, como fantasma faminto ou 

animal; os sofrimentos gerais do samsara, como deparar-se com circunstâncias e pessoas 

desagradáveis ou não estar com as pessoas com quem desejamos estar, e de perder o que 

desejamos e ter o que não desejamos. Recordamos também o sofrimento sutil que implica o 

simples fato de nascer na existência cíclica, ou seja, com um corpo e uma mente impregnados 

de causas para o sofrimento. Parece que, realmente, o sofrimento é inevitável. 

Enquanto contemplamos esses sofrimentos nos outros, recordamos também a bondade 

dos seres. Não há nada de positivo ou desejável em nós que não provenha da bondade dos 

seres: a comida, a roupa, o abrigo, todas as coisas materiais que possuímos só chegam a nós 

por causa dos outros; o próprio fato de estarmos vivos se deve à bondade de nossa mãe e de 
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nossa família. A educação e, portanto, tudo que obtemos nesta vida se deve aos estudos e às 

habilidades que temos devido à bondade de outros seres que nos ensinaram, ajudaram e 

permitiram que fôssemos à escola e a outros treinamentos. E ainda mais, nós recebemos a 

bondade dos outros seres por infinitas vidas e de incontáveis seres. Não existe nem um ser 

que não tenha sido bondoso conosco em muitas, muitas vidas. 

Podemos pensar: Todos os seres (eu, inclusive) estamos sofrendo muito e, devido à 

ignorância, criamos continuamente causas de sofrimento para nós mesmos e para os outros, 

embora busquemos a felicidade na vida. Cada ser foi incrivelmente gentil comigo em todas 

as vidas passadas. 

Podemos começar gerando compaixão por nós mesmos e pensando: “Que maravilhoso 

seria se eu ficasse livre do sofrimento agora e para sempre. Que eu possa criar as causas para 

me tornar livre de todo o sofrimento”. Contemplemos este pensamento com intensidade. 

Vamos levar a atenção ao centro do coração: não o vemos a partir de cima (como se 

nós fôssemos os olhos), mas nos “convertemos” no centro do coração, estando “no 

coração”. Imaginamos que o pensamento compassivo gerado se manifesta em forma de luz 

dourada e radiante. Enquanto contemplamos o pensamento de compaixão por nós mesmos, 

essa luz dourada e radiante enche o coração e todo o nosso corpo. Estamos totalmente 

envoltos, plenos e purificados por essa compaixão. 

Geramos compaixão para todos os seres do mesmo modo: “Que maravilhoso seria se 

todos os seres ficassem livres do sofrimento agora e sempre. Que eu possa criar as causas 

para liberá-los”. Contemplamos vivamente este pensamento. 

De novo, concentramos a atenção no centro do coração: somos o próprio centro do 

coração. Assim, imaginamos que o pensamento compassivo que se manifestou como luz 

dourada e radiante no coração, irradia-se e abrange todos os seres. Em primeiro lugar, 

imaginamos que aos poucos a luz chega aos que estão em torno de nós, e depois se amplia 

até incluir toda a comunidade, o país, o hemisfério, todo o planeta, todo o universo. Todos 

os seres em todos os reinos da existência são totalmente cobertos por essa luz dourada e 

radiante de compaixão. 

Meditamos nisso enquanto pudermos manter a concentração. 

Quando a concentração começa a diminuir, nós gradualmente reabsorvemos a luz 

dourada no coração, que ali se mantém como uma pequena semente dourada, sempre ativa, 

sempre viva dentro de nós. 

A seguir, tomamos a seguinte determinação: Que todos os seres possam ficar livres de 

todos os sofrimentos, tanto grosseiros como sutis, e que eu seja capaz de liberá-los de todo 

o sofrimento de hoje em diante. 

Ao gerar genuinamente este pensamento, detemos todos os outros processos de 

pensamento e, simplesmente, permanecemos concentrados nessa determinação, permitindo 

que se absorva nos níveis mais profundos da mente. 

Dedicação 

Ter feito esse esforço para gerar uma atitude mais compassiva que pode gerar todas as 

qualidades positivas e a compaixão, eliminando as negatividades e os obscurecimentos do 

egoísmo da mente, que possamos despertar rapidamente para o estado da suprema 

iluminação e conduzir todos os seres a esse estado. 



 

 

O perfeito renascimento humano 
V. C. Miller 

Preparação 

Começamos concentrando-nos na posição do corpo, buscando a postura mais adequada com 

a coluna dorsal reta e erguida, uma postura que nos permita permanecer atentos e despertos, 

porém sem rigidez. 

Focamos nossa atenção na respiração, soltando os pensamentos e deixando que passem 

como nuvens no céu. Imaginamos que com cada inalação absorvemos uma luz branca de 

bem-aventurança, purificadora, e que em cada exalação expulsamos a energia negativa do 

corpo e da mente, os pensamentos negativos, a dor e a doença na forma de fumaça negra. 

Fazemos isso por alguns minutos. 

Motivação 

Recordamos por que estamos sentados meditando. Pensamos que buscamos entender a 

mente e a vida com mais profundidade para poder nos tornar pessoas melhores, e, em última 

instância, superar as limitações que nos impedem de atingir a existência totalmente desperta 

e o maior potencial humano. 

Prática principal 

(Aqui vamos precisar da lista completa das Oito liberdades e dez dotes.) 

Meditação analítica 

Meditamos nos pontos do tema do perfeito renascimento humano conforme as etapas a 

seguir. Aplicamos estas etapas à nossa vida e situação pessoal, buscando raciocínios e 

exemplos que sejam eficazes para nós: 

1º Reconhecimento das Oito liberdades e dez dotes. 

2º Contemplação do grande valor do perfeito renascimento humano (em 3 partes): 

a. Seu valor temporal: permite-nos obter um renascimento superior no futuro. 

b. Seu valor último: permite-nos obter a completa iluminação. 

c. Seu valor momento a momento: quão precioso é cada instante do precioso 

renascimento humano. 

3º O quanto é raro o perfeito renascimento humano (em 3 partes): 

a. A excepcionalidade das causas para receber o perfeito renascimento humano: 

1. A prática da moralidade. 

2. A prática da generosidade. 

3. As orações puras. 

b. A dificuldade de obter o perfeito renascimento humano é ilustrada em exemplos: 
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1. O exemplo da tartaruga cega que ao subir à superfície do oceano introduz a 

cabeça em um anel de ouro que se encontra à deriva. 

2. O exemplo do punhado de ervilhas jogado contra uma parede... Quantos 

grãos permanecerão aderidos à parede? 

3. O exemplo de jogar sementes de mostarda sobre a ponta de um alfinete... 

Quantas permanecerão sobre a ponta? 

c. A raridade de se obter o perfeito renascimento humano quanto aos números: 

1. O número de seres com perfeito renascimento humano, em comparação com 

o número total de seres, é como um punhado de terra comparado com toda 

a terra do mundo. 

4º Conclusão: Recebemos um perfeito renascimento humano, com as excelentes 

possibilidades de alcançarmos um renascimento superior, a liberação e até mesmo a plena 

iluminação. Se não utilizarmos essa valiosa e rara oportunidade para alcançar esses objetivos, 

teremos desperdiçado nossa vida. Portanto, DEVEMOS tomar a essência desta vida preciosa 

e praticar o Dharma; devemos empregar esta vida de maneira que seja do maior benefício a 

fim de proporcionar aos outros apenas felicidade e criar também para nós mesmos, no 

futuro, apenas felicidade. 

Quando chegarmos a essa conclusão, deixaremos a contemplação analítica baseada no 

pensamento e nos concentraremos, permitindo que a mente descanse e se concentre nessa 

firme determinação. 

Dedicação 

Dedicamos toda a energia positiva e o mérito para poder proteger e cumprir os objetivos 

deste perfeito renascimento humano, a fim de obtê-lo em todas as nossas vidas futuras e 

assim progredir no caminho espiritual, obtendo rapidamente a iluminação para levar a 

felicidade suprema a todos os seres. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


