




• “Imagine passar a vida inteira em um pequeno quarto com apenas
uma janela fechada e tão suja que mal deixa a luz passar. Vc
provavelmente acharia que o mundo é um lugar obscuro e
sombrio, repleto de criaturas de formas estranhas que lançam
sombras aterrorizantes pelo vidro sujo quando passam pela
janela. Imagine uma tempestade batendo sobre o vidro e, então,
vc usa um pano para enxugar a água. Ao fazer isso, parte do vidro
é limpa. Subitamente, um pequeno feixe de luz atravessa o vidro.
Curioso, vc limpa mais. Quanto mais vc limpa, mais luz entra.
Talvez, vc pensa, o mundo não seja tão assustador e escuro. Talvez
seja o vidro”...O mundo, a Luz, as pessoas sempre estiveram lá. Vc
não os via porque sua visão estava obscurecida...Na tradição
budista chamamos de despertar da compaixão, é o despertar de
uma capacidade de identificar-se com e compreender a
experiência dos outros.”

• “Mingyur Rinpoche”





• O pensar em objetos dos sentidos fará com que você se 
apegue a eles. 

• Fique apegado e tornar-se-á viciado; 

• Impeça os seus vícios e ficará colérico; 

• Fique irado e sua mente tornar-se-á confusa; 

• Conturbe sua mente e esquecerá a lição da experiência;

• Esqueça a experiência e perderá o discernimento; 

• Perca o discernimento e perderá o único objetivo da vida. 

• A mente descontrolada não percebe que o Atman está 
presente: 

• Como pode ela não meditar? Sem a meditação, onde estará 
a paz? Sem paz, onde estará a felicidade? 

• (Bhagavad Gita, II.62,63,65)



A_ Por que meditar?

• A felicidade que desejamos não virá do mundo que nos cerca,
mas da reforma de nosso mundo interior. O indesejável
sofrimento só cessará à medida que não embotarmos nossa
mente com negatividades. Felicidade e sofrimento têm origem
na própria mente. Qualquer que seja a esperança, ela será
decepção enquanto não limparmos a mente.

• Se, ao olharmos no espelho virmos a sujeira no rosto e aí
decidimos larvar o espelho, poderemos lavar com muita água e
sabão o espelho que a sujeira continuará no reflexo!

• BOKAR, Rinpoche. Meditação, Conselho aos Principiantes. Brasília: Shisil

• Editora, 1997.

A Meditação no Budismo Tibetano
"Aprender a meditar é o maior presente que você pode se dar nessa vida." —

Sogyal Rinpoche

INTRODUÇÃO*



Se não orientarmos nossos esforços para o objeto justo, eles 
serão inúteis.  A meditação diz respeito à mente.  

B  - São necessárias certas condições:

1) Compreender que felicidade e sofrimento dependem
essencialmente da nossa mente;

2) Alimentar uma viva aspiração para meditar e desenvolver
alegria pela perspectiva de fazer essa prática;

3) É muito importante ter um instrutor autêntico;

4) Ter um local, mais ou menos afastado das atividades
mundanas;

5) Estabelecidos nesse local, é necessário libertar o corpo de
toda a atividade, libertar a mente de pensamentos
associados ao passado e ao futuro, libertar a palavra de
toda a manifestação profana.



C) A postura corporal é fundamental. 

• Nosso corpo é percorrido por uma rede de canais sutis: os
nadis, 72.000. Três sãos mais importantes (veremos adiante)
nos quais circulam ventos sutis: o prana. A produção dos
pensamentos está ligada a esses ventos! A agitação do corpo
produz agitação nos nadis e nos ventos e, assim, produz
turbulências mentais. ( voltaremos a esse ponto)

• A atividade oral, falar demais também influencia e é
influenciado pelos ventos. Falar demais perturba os ventos,
favorecendo a produção de pensamentos. Guardar o silêncio
favorece a meditação. Preservar a calma da palavra e do
corpo leva à calma interior, evitando grandes fluxos de
pensamentos.



D - Falsas idéias sobre meditação:

• Para alguns, meditar é passar em revista e analisar
acontecimentos da vida cotidiana ocorridos nos dias, meses e
até anos atrás (isso é bom para a memória...). Para outros,
meditar é formar projetos a curto, médio e longo prazo.
Induzir pensamentos também não é meditação.

• São ótimos exercícios, mas não significam meditação
propriamente dita!

• Outras pessoas, acreditando meditar, instalam-se em um
estado vago e impreciso, próximo a um torpor...essa
indeterminação obscura pode levar a uma impressão de
repouso, mas não leva à lucidez e pode levar ao sono ou
turbulências mentais, etc.



• A verdadeira meditação deve estar despreocupada com o
passado, com o futuro, com estados indefinidos, com as
preocupações diárias . A meditação deve estar enraizada no
presente claro, calmo, lúcido e com atenção; tem que manter o
FOCO!

• A calma interior, a pacificação mental é denominada em
tibetano “shinê”. É muito importante abordar uma sessão de
meditação com a mente muito ampla, sem estar fixada na
esperança de que ela seja boa e nem no temor de que não vai
funcionar.

• Às vezes a meditação traz uma experiência de felicidade e paz;
às vezes, a mente permanece com muitos pensamentos,
perturbada e pensamos que somos maus meditadores. Não
devemos nos ligar a experiências agradáveis e nem nas
desagradáveis. O importante é meditar!



• Para quem está iniciando é preferível fazer sessões curtas de
meditação. Fazer sessões de dez minutos está bem. Depois, fazer
sessões de dez minutos, fazer uma pausa e depois mais dez... É
melhor fazer uma sucessão de sessões curtas do que sessões
longas no início. Entre cada curta sessão, faça alongamentos e
retorne.

E - Efeitos da meditação:

A perseverança e a regularidade levam a desenvolver
progressivamente a calma e a estabilidade. Aumentam um bem-
estar físico e interior. Ficamos menos à mercê, sofremos menos
influências das circunstâncias externas felizes ou infelizes;
ficamos menos submetidos a elas. O mundo exterior vai
perdendo a influência sobre nós e torna-se incapaz de nos
prejudicar. O fruto último da meditação é a obtenção do Perfeito
Despertar: o estado de Buda ou de Cristo.



F –A Reta Visão, a Meditação e a Conduta

As três fazem parte do Caminho. Ter Visão sem meditação é como
um rico que vive na pobreza, um avarento. Tem um tesouro,
mas não usa. A reta visão é a superação dos véus cognitivos e
emocionais. Meditação sem visão é como um cego carregar um
tesouro, sem saber para onde ir... A Conduta é o que se chama

de pós-meditação.
Pessoas pensam que, se meditarem quinze minutos por dia vão se

iluminar em um mês.. Mesmo que fosse uma hora por dia. E as
outras 23hs? É necessário prestar atenção ao processo
espiritual ao longo do dia, enquanto trabalha, dorme, etc. No
dia-a-dia, conserve sua mente naquilo que está fazendo. Não
fique viajando no que aconteceu ontem ou no que acontecerá
amanhã. Meditando ou fazendo as atividades diárias, treine
e sustente a vigilância. Isso é a CONDUTA.



G - Saber que existem frutos temporários e últimos: a
serenidade, a libertação de ficar no jogo das influências
externas e o fruto atemporal: o Despertar do Estado de
Buddha, o despertar Crístico.

H -Os Cinco Venenos:

• Apego, 

• Aversão, 

• Opacidade Mental, 

• Inveja, 

• Orgulho 

• São os cinco venenos produzidos pelo aspecto imaginário do
Ego. Eles levam aos obstáculos criando inquietudes,
angústia, perturbações, sofrimentos variados para si e para o
próximo.



I _ Os três impedimentos:

1) Apego ao mundo, engendrado pela crença de que nosso
corpo, bens materiais, etc., são permanentes e aptos a
proporcionar felicidade real. Tomar consciência da
impermanência do corpo e de todos os fenômenos do mundo
exterior diminuirá o apego que temos a esta vida. Todos os
prazeres e todas as felicidades deste mundo foram
comparadas por Buddha ao mel que uma pessoa lambe
sobre uma lâmina afiada: ela se corta e sente dor.

2) A falta de confiança no Dharma e nos mestres que o
transmitem: vias que abrem o acesso à verdadeira natureza
da mente, Mahamudra. O Dharma é o remédio; o Mestre é o
médico que administra o remédio. Praticando o Dharma é
certo que tiraremos benefícios.



•Todavia, o progresso é gradual e sempre. A prática do Dharma
acarreta mudanças visíveis em todos aqueles que entram na
Senda. Pela informação e depois pela prática, nasce a confiança
que dissipa esse impedimento;

3) Distração: a mente cativada pelos objetos dos sentidos não 
se volta para o interior.

• Aqui é necessário evitar dois erros:

• a)Não tomar consciência de que os pensamentos se 
produzem e nem seguí-los maquinalmente;

• b) Procurar detê-los.

• A atitude justa é, ao contrário, estar consciente da produção
de pensamentos, mas sem seguí-los e nem procurar pará-
los, mas, simplesmente, não se ocupar deles. Afastar
esperanças e temores.



Sinopse:

• Engajar-se na via da meditação implica em conhecer a
finalidade, meios utilizados e resultados obtidos.

• Reconhecer que a fonte de toda a felicidade ou sofrimento é
a própria mente e, por conseqüência, só um trabalho sobre
a mente pode eliminar o sofrimento e estabelecer a
felicidade de forma autêntica e definitiva;

• Conhecer as condições necessárias, desejo de meditar,
instrutor qualificado, local apropriado;

• Saber colocar a mente em meditação, sem seguir
pensamentos do passado, projeções para o futuro,
estabelecer no presente a sua mente, aberta, calma, lúcida,
fixada sobre um objeto de fixação*



• Não basta dizer: “vou meditar” e permanecer em um estado
indefinido.

• A Reta Visão, a Meditação e a Conduta;

• Saber que existem frutos temporários e frutos atemporais;

• Conhecer os Cinco Venenos

• Conhecer os Três Impedimentos

As Etapas da Meditação

A- Pacificação Mental – Shine, (Shamata)

B- A Visão Superior – Lhaktong –(Vipássana)

Também podemos considerar que a união entre Shine e
Lhahtong constitui uma terceira etapa.



SHINE E LAKTONG – RESPECTIVAMENTE: SHAMATA E VIPÁSSANA –
limpam os obscurecimentos.

Shinê limpa as emoções perturbadoras;

Lhaktong limpa os obscurecimentos cognitivos.

• A Pacificação Mental: SHINE – limpa as emoções 
perturbadoras, que são as emoções dos cinco venenos, ligadas 
ao Sansara. 

• Orgulho (reino dos deuses);

• Inveja e Ciúmes (reino dos asuras ou semi-deuses)

• Desejo e Apego (reino dos humanos)

• Obtusidade Mental e Preguiça (reino dos animais)

• Carência e Insatisfatoriedade (reino dos fantasmas famintos)

• Raiva e Medo (reino dos infernos)



• Lhaktong (Vipássana) – Limpa os obscurecimentos cognitivos

• São as conseqüências cognitivas oriundas das emoções
perturbadoras e o dualismo que cobre a natureza de Buddha
em cada um. A vida de cada um de nós não nos pertence;
cada um de nós é manifestação da Grande Vida. Todos
somos manifestação da Criação.

• Os obscurecimentos cognitivos Impedem que possamos ver
a Vacuidade e a Luminosidade, a Verdadeira Natureza da
Mente: Mahamudra.

• _______________________________________________

• Shine – Com objeto e sem objeto: (meditação-concentração).

• Shinê com objeto



Shine Com Objeto

• Podemos utilizar os sentidos como meio para estabilizar a
mente. Podemos usar a visão para meditar sobre forma e cor;
podemos usar a audição para meditar sobre o som; o olfato
sobre odores; paladar sobre sabores e o tato sobre sensações
físicas.

• Conta Mingyur Rinpoche que, À medida em que avançava na
prática, ficava emocionalmente mais distante de
acontecimentos mundanos. “Em vez de pensar: Ah, esse cara
está gritando comigo... pensava: Hummm, a voz desse cara
está bem alta; seu tom de voz está incisivo e os sons que ele
produz provavelmente têm intenção de insultar ou magoar.”
Em outras palavras: aprender a repousar a atenção sem
esforço nas informações sensoriais e aprender a distanciar- se



• do conteúdo emocional ou intelectual associado aos sons que
a pessoa que queria insultar produzia, isso torna o meditador
capaz de escutar a pessoa sem defesas, de modo que desarma
a raiva aparente. A pessoa não pode magoar um meditador
que aprende a se distanciar por ter a mente relaxada.

• Meditando sobre a forma

• Nós a praticamos inconscientemente quando olhamos
fixamente para a tela do computador ou um semáforo.
Quando trazemos esse processo inconsciente para a
consciência ativa, repousando a mente em um objeto
específico, a mente se torna muito relaxada, aberta, tranquila.

• Independente do objeto escolhido, ele tem forma e cor.
Concentre-se no aspecto que preferir. Envolva a faculdade
mental somente a ponto de reconhecer o objeto. Quando
reconhecer que a mente está se desviando do objeto, retorne.



• Shinê com objeto: manter o foco em um objeto:

• uma pedrinha,

• uma imagem santa,

• um tiglê no coração,

• a chama de uma vela,

• atenção na respiração...O importante é manter o foco!

• “Shamata (Shinê) pode ser simplificada como olhar um ponto fixo
ou sem nenhum foco em uma posição confortável sem lutar contra
seus pensamentos, relaxadamente, mas sem se deixar ficar com
sono, sempre imóvel e em silêncio. Sempre que notar um
pensamento distraindo vc, gentilmente trazer de volta a sua
atenção para o olhar. Isso já é a prática. O foco da sua atenção
pode ser também sua respiração em vez do olhar.”
(http://meditacaoshamata.blogspot.com.br/)



Shinê Sem Objeto - Mingyur Rinpoche

• *Repousar naturalmente a mente na “pura consciência”.
Como repousar sem ter nada sobre o que ela possa
repousar?

• É como se vc tivesse terminado um longo dia de trabalho. Vc
não precisa bloquear pensamentos, emoções, sensações,
mas também não deve seguí-las. Não significa deixar que a
meste vagueie sem objetivos por fantasias, memórias ou
divagações. É ficar indiferente às passagens dos
pensamentos. Como se vc fosse uma criança observando:
“uau! Veja quantas emoções, pensamentos estão passando
pela minha mente, neste exato momento!” Pura consciência
do momento.



• SHINE – ELEMENTOS ESSENCIAIS

• A ) A POSTURA CORPORAL:

• A postura completa compreende sete pontos:

• Pernas cruzadas na base adamantina, postura Vajra, Postura do 
Lótus;

• Coluna vertebral ereta como uma flecha;

• Os ombros afastados como as asas de um abutre;

• Mãos no mudra* de meditação;

• Queixo formando um ângulo reto com o pescoço;

• Olhar fixo no vago, obliquo para baixo, na direção de um ponto 
virtual, cinco dedos à frente do nariz;

• Boca e língua relaxadas



• A relação entre a postura, a circulação dos ventos nos canais
e as perturbações subseqüentes da mente é bem ilustrada 
pelas modificações mentais ocasionadas por uma 
modificação incorreta do tronco, da coluna, portanto, do 
eixo do corpo.

Havendo inclinação para a esquerda e direita experimenta-se
inicialmente felicidade que pode degenerar em desejo e
apego;

Se nos inclinarmos para frente, experimentamos uma ausência
de pensamentos que pode degenerar em obscuridade
mental;

• Se nos inclinamos para trás, vem sensação de vacuidade que
pode degenerar em orgulho.



• B) A RESPIRAÇÃO (canal no dedo anelar, Tsitsa - espíritos
perturbadores podem entrar por esse canal. No Tibet,
práticas de desobsessão utilizam o canal Tsitsa)

Existem práticas que só um mestre pode autorizar.

• Podemos aqui fazer algum pranayama milenar da Yoga.

= A Expulsão do Ar Residual : purifica os ventos kármicos das
emoções perturbadoras;

• Transforma em ventos da Sabedoria nos canais do corpo.

• Se os ventos são perturbadores, a mente não estará
funcionando de forma adequada.

• O ventos, canais e a mente estão intrinsecamente
interligados. São inseparáveis.



• Quando a mente se acalma é shine. Porém, há um bom
shinê e um mau shinê.

O mau shine é aquele em que a mente está sem pensamentos,
mas se encontra numa espécie de obscuridade ou até de
torpor. Aí, estamos mais perto do sono do que de shine.
Algumas pessoas não entendem bem o que é a meditação e
se instalam em uma situação indefinida e sem pensamentos
e ainda pensa: “como medito bem...”

A pacificação mental acalma e estabiliza a mente, mas a
verdadeira natureza da mente não é reconhecida. Estando a
mente pacificada, vai-se para um grau de compreensão
superior à calma: é a Visão Superior (Lhaktong), a que vai
reconhecer a verdadeira natureza da mente:
vacuidade/luminosidade.



• A MIRAGEM DOS PENSAMENTOS 

(http://www.nossacasa.net/shunya/default.asp?menu=489)

• Quando observamos nossa mente, não podemos encontrar o
lugar de origem dos nossos pensamentos, nem podemos
descobrir o lugar onde eles residem, ou onde desaparecem. É o
sinal de que os pensamentos não são "coisas", de que não são
reais.

• Todavia, enquanto não conhecermos a natureza da mente,
apreendemos os pensamentos como coisas verdadeiramente
existentes e sofremos com isso.

• Conquanto os pensamentos sejam desprovidos de realidade, 
eles surgem em nossa mente. São os produtos de inumeráveis 
condicionamentos que engendram sua manifestação. 



Como esses condicionamentos se formam em nossa mente? Da
mesma maneira que nossa atividade diária deixa em nossa
mente marcas que reaparecem durante nossos sonhos.
Nossos pensamentos, desprovidos de realidade, são semelhantes
às miragens que o calor faz surgir no deserto. Vista de longe,
uma miragem parece real. Ela não tem, todavia, nenhuma
realidade: não se pode dizer que ela veio de qualquer parte, não
se pode dizer que ela resida em qualquer parte, também não se
pode dizer que, quando desaparece, ela parte para algum lugar.
Entretanto, para desmascarar sua aparência de realidade, é
preciso examiná-la, tornar consciência que ela é apenas urna
aparência ilusória.

O mesmo acontece com os pensamentos: deve-se compreender
que eles não são reais. Essa compreensão fará diminuir nossos
sofrimentos.



• Ver que os pensamentos são desprovidos de existência
própria é o que denominamos lhaktong, a "visão superior".

• De maneira geral, antes de praticar lhaktong, praticamos
inicialmente shine para reduzir a agitação interior. Se
abordarmos diretamente lhaktong,corremos o risco de
incrementar a produção de pensamentos. É por esse motivo
que devemos, em primeiro lugar, estabelecer uma boa base

de shine.

• PRÁTICA DE LHAKTONG
• Sempre começar com uma oração ao Mestre – Refúgio, 

Boddhichitta, seu Mestre... Fazer Shine, Lhaktong, a prática 
principal e dedicação dos méritos.



• Primeiro exercício

• Bem à vontade na postura de meditação, começamos por
fazer shine, como anteriormente, colocando nossa atenção
na expiração.

• Respiramos de modo natural e consideramos que respiração
e mente formam apenas um.

• Uma vez que nossa mente está assim colocada sem distração
no respirar, perguntamo-nos qual é a cor da respiração da
qual sentimos a passagem em nosso corpo, qual é a sua
forma, sua dimensão, sua essência. Meditar procedendo a
essa análise é lhaktong.



• O que importa é estudar sua própria meditação, ver o que se
passa em sua própria mente. Que o mestre dê numerosas
explicações e que o discípulo passe muito tempo a escutá-las,
isso não serve para grande coisa. Sem a própria experiência
da meditação, as instruções são estéreis. Mesmo que um
mestre e um discípulo permanecessem cem anos juntos, que o
mestre explicasse a meditação durante cem anos e que o
discípulo ouvisse atentamente durante cem anos, tomasse
notas e refletisse, isso não permitiria que nascesse a mínima
experiência interior.

• O ESTADO EM QUE NADA É ENCONTRADO



• Para praticar lhaktong, o procedimento a seguir é, então,
antes de tudo, colocar nossa mente num estado de
estabilidade, tranqüila.

• Em seguida, devemos encontrar onde reside essa mente
pacificada.

• Está ela no exterior de nosso corpo, em seu interior ou entre
os dois? Qual é sua forma, qual é seu volume, qual é sua cor?
Procedemos inicialmente a essa análise, ao fim da qual não
encontramos nem localização, nem forma, nem volume, nem
cor. Permanecemos então nesse estado em que nada é
encontrado.

• Devemos compreender, contudo, que Ihaktong não se limita
unicamente à análise, mas reside, antes, no fato de permanecer
na experiência que se libera quando chegamos ao fim da

análise.



• Proceder continuamente a um exame não teria muito
sentido. Seria o mesmo que procurar, depois, tendo
descoberto que não há nada, procurar de novo descobrir
uma vez mais que não há nada e assim por diante. Em
verdade, procuramos unicamente até a descoberta que não
há nada a encontrar; em seguida, permanecemos nesse
estado em que nada é encontrado.

• Segundo Exercício:

• Concentrar-se com um tiglê branco na fronte. Tiglê e mente
são indiferenciados. Depois analisamos o tiglê: “Qual é sua
essência? Veio do interior do corpo ou do exterior? É uma
produção da nossa fronte? Onde ele está: no interior, no
exterior, entre os interior e o exterior? Quando ele
desaparece, vai para onde? Encontrou respostas? Não?
Então permaneça assim...
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