


Técnica Para Uma Vida 
Espiritualizada

Mestre Shantideva no século VIII

Que eu me torne em todos os momentos, agora e para sempre,
Um protetor para os sem proteção,

Um guia para aqueles que perderam o seu caminho,
Um navio para os que têm oceanos a cruzar,

Uma ponte para aqueles com rios para atravessar,
Um santuário para aqueles em perigo,

Uma lâmpada para aqueles sem luz,
Um lugar de refúgio para aqueles que não têm abrigo,

E um servo para todos que precisam.



• Para compreender uma técnica que é um caminho para toda a
vida, devemos olhar para nós mesmos, entrar em sintonia com
nossa própria alma. Assim, devemos trabalhar em várias
dimensões, a começar pela compreensão de nós mesmos, pelo
autoconhecimento, a vontade, o corpo, as emoções, a mente,
o contato com o sagrado.

• O autoconhecimento é buscar internamente por respostas e
entendimentos para várias questões sobre si mesmo e sobre a
vida, seguindo um caminho de evolução a partir destas
percepções. Isso nos permite perceber paulatinamente e
procurar uma ação, um caminho para transformar em nós
mesmos aquilo que é necessário mudar.



• Nascemos com um instrumento tremendamente complexo,
extraordinário, admirável ou terrível, que é a mente. Com ela
sintonizamos paraísos, infernos, a terra, etc...o que quisermos.
John Welwood*, observou que há uma grande tendência no
Ocidente de se buscar a prática espiritual como uma fuga dos
obstáculos que a vida apresenta, e mesmo de se evitar as
questões emocionais não resolvidas ou mal-resolvidas.

• Tais questões são as nossas “sombras”, aquilo que não
queremos ser, mas somos..Muitas vezes, fazemos a “política
do avestruz” para não encararmos nós mesmos; buscamos o
espiritual como se algo fora da gente nos desse todas as
respostas que precisamos...O espiritual e muitas técnicas
podem mostrar alternativas, mas o trabalho precisa ser da
vontade pessoal.



• É fundamental nos confrontarmos com nossas limitações,
inseguranças. Mesmo que não seja fácil, é com o
autoconhecimento que vamos conseguir ir além das
dificuldades cotidianas e, só então, tomaremos melhores
decisões.

• QUANDO ME AMEI DE VERDADE( Kim e Alison McMillen)

• QUANDO ME AMEI DE VERDADE compreendi que em qualquer
circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa e no
momento exato. E, então, pude relaxar. Hoje sei que isso tem
nome... AUTO ESTIMA

• Quando me amei de verdade, parei de desejar que minha vida
fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece
contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso
de...AMADURECIMENTO



• Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é
ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas
para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o
momento ou a pessoa não está preparada, inclusive eu
mesmo. Hoje sei que o nome disso é....RESPEITO

• Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que
não fosse saudável...Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa
que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou
essa atitude de egoísmo.Hoje sei que se chama...AMOR
PRÓPRIO

• Quando me amei de verdade, desisti de querer ter sempre
razão e, com isso, errei muito menos vezes. Descobri
a...HUMILDADE.



• Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o 
passado e de me preocupar com o futuro. Agora, me 
mantenho no Agora, me mantenho no presente, que é onde a 
vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso 
é...PLENITUDE

• Quando me amei de verdade, percebi que a minha mente pode 
me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu a coloco a 
serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa 
aliada. Isso é...SABER VIVER...

• Não devemos ter medo dos confrontos... Até os planetas  se 
chocam e do caos nascem as estrelas.



• Alexis Carrel, citado por Clara Codd, diz: “A primeira coisa que
devemos fazer é remover os obstáculos que perturbam nosso
desenvolvimento espiritual... é necessário renunciar às
atitudes mentais que tanto atrofiam a consciência, a ponto de
levar ao suicídio espiritual.

• A Vontade

“Tanto o desejo como a vontade são absolutamente

criadores, formando o próprio homem e o meio ambiente

em que ele deve viver. Mas a vontade cria inteligentemente,

enquanto o desejo cria cega e inconscientemente. O homem,

portanto, constrói a si mesmo à imagem dos seus desejos - a

menos que se construa segundo a imagem do Divino,

através da sua vontade, que é filha da luz.”

• Helena Blavatsky O Poder da Sabedoria – Capítulo X



• Devemos nos perguntar: estamos dispostos a eliminar a
dispersão? Sim? A busca consciente de uma vida sábia
antecipa e facilita este processo natural que nos leva do falso
para o verdadeiro. Porém, é mais do que isso. A força de
vontade não leva só à separação do falso... ela nos leva a
escolher e a permanecer no caminho escolhido, traz
perseverança. A vontade elimina a indecisão. Pessoas que não
se definem, estão sempre procurando um conselho que, na
maioria das vezes, não seguem.

• É importante tomar as próprias decisões e seguir em frente!

• É necessário usar a vontade constantemente e resistir ao
desejo de viver só em circunstâncias cômodas e agradáveis.



• Tão logo os primeiros frutos do uso correto da força de
vontade sejam obtidos, precisamos aumentar ainda mais o
esforço. A colheita, no futuro, será mais forte, mais poderosa
no autocontrole. A disciplina é uma das seis paramitas
budistas que levam à perfeição. A disciplina não é algo
somente para domingos ou dias santo. É diário, é permanente.

• Caminhar na Senda é um caminho lento e gradual; de vagar e 
sempre, sem pressa e sem trégua, todos os dias, o que nos 
leva ao “Treinamento do Corpo”, o terceiro item. 

O Corpo

• O Plano Físico é o mundo para o treinamento da vontade.



• AS “Forças Solares” que atuam no Plano Físico e que
são essenciais para a Evolução Espiritual: Também são
as forças que o Plano Espiritual precisa para poder
atuar.

FOHAT PRANA KULDALINE

SOL



• Fohat é “Eletricidade”, a energia conversível em Luz, Calor,
Som, Movimento;

• Prana ou Energia Vital é o “sopro de vida”. O “Nefesh” soprado
por Deus nas narinas e Adão é composto de Prana e Kama –
que significa “centelha Vital”;

• 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.



Kundaline, o “Fogo Serpentino”

• É um poder espiritual adormecido, a Kundalini Shakti é a
deusa detentora do poder de gerar a vida. Essa energia, dorme
profundamente enrolada em nosso 1o chakra: Muladhara, na
região do períneo. Essa energia permanece enrolada três vezes
e meia, o que leva à associação com uma serpente de energia
que quando despertada, sobe através dos chakras até se
encontrar com sua força complementar, Shiva. É quando se dá
a iluminação plena. Cada um de nossos chakras é uma roda de
energia, um centro de consciência que possui uma missão
específica de nos despertar para o processo de ascensão.

• Cada vez que um chakra se ilumina e domina as questões de sua
missão, nós evoluímos e damos mais um passo em direção a
nossa ascensão.





• Alimentação:

• "Não se é grande por ferir ou vencer outros seres vivos. É-se 
grande por evitar vencer ou ferir outros seres vivos." Buddha
em Dhammapada.

• "Se um homem comer carne, ele tomará as qualidades do
animal que comer (...) e uma vez que essas qualidades entram,
a raiva do homem, a sua ansiedade e as suas qualidades
animais aumentarão (...) se ele não matar nada dentro dele
próprio, não matará nada fora dele." Sua Santidade Islâmica
M. R. Bawa Muhaiyaddeen

"Nada beneficiará mais a saúde humana ou aumentará mais as 
hipóteses de sobrevivência na terra como a evolução para 
uma dieta vegetariana." Albert Einstein



• "O tempo chegará onde homens como eu olharão para a matança
dos animais como olham agora para a matança dos
homens." Leonardo da Vinci

• “O progresso espiritual pede, a certo momento, que deixemos de
matar as nossas criaturas companheiras para satisfazer os desejos
dos nossos corpos." Mahatma Gandhi

Gênesis 1:29 – “Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem
sementes, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem
como todas as árvores que dão frutos que dão sementes; isso será
vosso alimento”. No Antigo Testamento ou Torah, podemos
observar que é uma das primeiras leis sobre a dieta onde não existe
nenhuma indicação para comer animais, pelo contrário, no Éxodo
20:13, um dos Dez Mandamentos afirma "Não matarás".

http://despertardegaia.blogspot.com.br/2012/01/vegetarianismo-e-
espiritualidade.html

http://despertardegaia.blogspot.com.br/2012/01/vegetarianismo-e-espiritualidade.html


• Os métodos modernos de massacre de animais e de produção de
carne são tão abomináveis que mesmo uma pessoa sem motivos
espirituais para tornar-se vegetariana, deveria fazê-lo. Antigamente,
quando as pessoas pensavam em comer carne, matavam o animal.
Hoje, os animais são mortos em massa, e depois se tenta criar um
mercado.

• As pobres criaturas são mantidas em condições atrozes e
antinaturais, miseravelmente confinadas, alimentadas e medicadas
artificialmente, e maltratadas de muitas maneiras diferentes.

• Promover a nossa própria satisfação às custas de outros, ou em
prolongar nossa vida causando sofrimento a outras criaturas – seres
humanos, animais, aves, peixes, ou outros quaisquer, produz karma
ruim. (ex do praticante tibetano)



• O ÁLCOOL

• O álcool se volatiza e afeta os centros do cérebro pelo qual a
consciência deveria prevalecer de forma equilibrada. Drogas
rompem a “tela búdica”, melhor dizendo, a Tela do corpo etérico
que é uma capa de átomos e elementos subatômicos entre o duplo
etérico e o corpo astral que serve como uma proteção, impedindo a
livre comunicação consciente entre o plano físico e o astral. Isto é,
impede a comunicação direta com o plano espiritual. Essa tela pode
se romper em situações extremas IRA, intoxicação alcoólica, uso de
drogas, etc.

• O FUMO também, com o tempo, pode interfeirir na tela etérica;
torna a parte sutil energética mais grosseira.

• Carnes de todos os tipos, ácool e drogas e fumo interferem no
aspecto energético e não permitem que as vibrações mais sutis
sejam sentidas, além dos vários malefícios conhecidos.



• Emoções e Mente

• Dominar a mente consiste, entre outras coisas, em ser capaz 
de entender as emoções e como elas funcionam, não deixar 
que as emoções se manifestarem sem discriminação.

Venenos Mentais Sabedorias

Akshobhya Raiva, Ódio Paciência

Ratnasambhava Orgulho Equanimidade, 
humildade

Amitabha Desejo/luxúria Sabedoria 
discriminativa

Amogasiddhi Inveja, Ciúme Empatia, 
altruísmo

Vairochana Ignorância Natureza da 
mente 
(dharmadatu)



• É preciso começar pelo reconhecimento de que as emoções
aflitivas são prejudiciais ao nosso bem-estar. Essa avaliação
não se baseia somente na distinção dogmática entre o bem e o
mal, mas sim na observação das repercussões a curto e a
longo prazo de certas emoções, em nós mesmos e nos outros.

• Como escreveu o filósofo Alain: “Um movimento exclui o
outro; quando você estende uma mão amiga, exclui o punho
fechado.”

• Quanto à raiva, ela pode ser neutralizada pela paciência. A
bondade é antídoto para o ódio Isso não requer que fiquemos
passivos, mas que tomemos a decisão de nos afastar do
domínio das emoções destrutivas. O desejo e o prazer são
sedutores...



• A inveja e o ciúme provêm da incapacidade fundamental de se
alegrar, de ficar feliz com o sucesso de outrem.

• O ciumento, o invejoso, abandonando-se a um automatismo
mórbido, se regozija mentalmente com cenas que “colocam o
dedo na ferida”.

• Assim, devemos suscitar empatia e amor altruísta contra o
egoísmo; o orgulho com a humildade, a inveja com a alegria, a
avareza com a generosidade, a agitação com a calma... e com
o tempo, tais emoções perturbadoras nos parecerão apenas
um sonho ruim.

• A Lei de causa e efeito não é apenas o Karma; ela está
relacionada com padrões, em tibetano, diz-se: “chempa”; são
gatilhos que acionam nosso comportamento. Eles advém dos
venenos mentais. O principal é a ignorância. Os demais vem
da ignorância.



• De acordo com Sua Santidade o Karmapa,

• “Precisamos trabalhar em nossas emoções negativas
lentamente, e aprender a controlá-las passo-a-passo. Não
temos de forçá-los a diminuir, porque ao longo do tempo eles
vão naturalmente diminuir.” ... O dharma nos mostra como se
tornar um ser humano melhor, e como viver com compaixão,
não-violência e intenções positivas.”.. Devemos concentrar-nos
nas boas qualidades dos outros e não os seus defeitos. Prestar
atenção às qualidades positivas de outros vão inspirar-nos e
nós vamos desenvolver mais amor e compaixão.”



• Na maioria das vezes, tudo o que fazemos atualmente
modifica o karma passado que precisamos resgatar. Em outras
situações, citando um pilar da Sociedade Teosófica, Annie
Besant: “ Mas, dirão vocês, há certas coisas, apesar de tudo,
nas quais meu destino é mais forte do que eu... Quando
navegando com ventos contrários, o navegante não pode
mudar o vento, mas pode mudar a direção das velas. A direção
do navio depende da relação das velas com o vento e, por
meio de um bordejo cuidadoso, pode-se navegar com um
vento adverso e com um trabalho a mais, chegar ao porto
desejado. Isso significa que: “SE VOCÊ NÃO PODE MUDAR A
SUA SORTE, MUDE A SI MESMO... nas coisas que são
realmente inevitáveis e que vc não pode mudar sua atitude,
permaneça firme. Elas são muito poucas....



• Quando a pessoa vai caminhando para o despertar, ela mesma pede
um rápido acerto de dívidas kármicas. À medida em que a pessoa
vai se espiritualizando, caminhando na Senda Evolutiva, os Senhores
do Karma fazem escolhas do futuro nascimento do discípulo da Luz,
para fins mais elevados, orientam a nação, pais, situações,
adversidades a serem suportadas. Todo aquele que busca o
melhoramento espiritual é mantido sob proteção. Após muitas
vidas, após o desenvolvimento de forças, habilidades, subjugando
apetites grosseiros, o neófito vai sendo acompanhado, com o
objetivo de progresso espiritual. O Mestre inspira sua vida interior.

• Quando entra na Senda, quando está preparado, agora como
discípulo, o Mestre se apresenta, para caminhar junto com seu
discípulo até a Iluminação – para o Bem de todos os seres.



• Contato com o Sagrado

• Com isso quero dizer: autoconhecimento, 
disciplinar a vontade, o corpo físico, as emoções, a 
mente e conexão profunda com a Espiritualidade 
Amorosa que habita em você!

• Nós só nos vemos a partir do Outro. Assim, 
voltamos para a Compaixão, o Amor com todos os 
seres em todos os planos. 

• Isso é a técnica para uma vida espiritualizada.



Prece (Grupo Solidariedade)

• Pai, Sopro de onde emana a Vida;

Que enche todos os Mundos de Luz e Som,

Que a Vossa Luz nos Ilumine emos o Caminho Sagrado a ser 
trilhado até Vosso Reino Celestial que está dentro de cada um 
de nós!

Seja feita a Vossa Vontade através de nossos atos, no Céu, na 
Terra, em todos os planos.

Dai-nos Sabedoria para resolvermos as nossas necessidades de 
cada dia e a Sabedoria atemporal para seguirmos o Caminho 
da Iluminação.

Que possamos afrouxar as amarras que nos prendem, através do 
exercício da nossa Vontade Consciente de Evolução.



através da superação diária dos obstáculos, com a coragem para 
olharmos para nós mesmos e vermos nossas limitações a 
serem transmutadas e nossas potencialidades na Luz a serem 
despertadas;

Que toda a culpa seja mitigada através do Trabalho no Bem, com 
todos os nossos irmãos em todos os planos;

Que as tentações sejam enfrentadas com a certeza de serem 
impermanentes.

Que a Devoção ande junto com a Razão;

Em Vossa Luz adquirimos a Força que nos move, a música que 
nos eleva e nos abraça na Felicidade não-dual e na Renovação 
a cada instante, pois a cada dia, renascemos na certeza de 
Vosso Amor.



Acreditamos na Vossa Justiça que, vida após vida, colhemos de 
acordo com o que foi plantado. Assim, hoje tudo está como 
tem que estar. Que possamos ter Discernimento.

Aqui estamos a Vosso Serviço, fazei-nos Instrumentos de Vossa 
Paz.

Ajudai-nos a sentir que cada ser vivo é uma manifestação da 
Grande Vida! Todos devem ser respeitados e qualquer um 
pode ser um mestre para quem se predispõe a evoluir. 
Sejamos sempre aprendizes do Bem.

Que hoje e sempre nossa vida possa ser benéfica a todos os que 
precisam de nós.

Pela bênção de todos os Seres Sagrados, entregamos nossas 
vidas ao Serviço da Luz. 

• Paz a todos os seres em todos os Planos.



Maria Claudia Pires 
Capuano Villar

Heva Primus de Ankara
Karma Pema Lhamo

Sonam Yangkyi
82522117(tim)

92348764(claro)
99058139(vivo)


