


Como fazer a 
verdadeira 

transmutação em 
minha vida?



O que vocês responderiam a esta pergunta:

Como fazer a verdadeira 
transmutação em minha vida?

Em primeiro lugar, compreendendo que TUDO o
que ocorre em nossa vida é para o nosso
crescimento. “BEM ou MAL” é apenas o
resultado das escolhas que fazemos para nós.
Portanto, aprendamos a ser sempre GRATO por
tudo o que ocorrer em nossas vidas! Aprenda a
reclamar menos e agradecer mais!



Como fazer a verdadeira 
transmutação em minha vida?

Em segundo, fazendo as escolhas mais alinhadas
com o nosso propósito Maior.
Sabe qual é o seu propósito Maior?
Ser feliz! Ser capaz de amar a tudo e a todos!
Como fazer isto?
Movimentando-nos na vida em direção àquilo

que realmente agrega. Viver na NEGATIVIDADE é
apenas uma escolha!



Como fazer a verdadeira 
transmutação em minha vida?

Em terceiro lugar, aprendendo a ficar mais no
presente, no AGORA!
Mais presente e realmente vivendo de forma

mais verdadeira! A mudança ocorre no AGORA!
Se você estiver aqui, vendo ou pensando algo

que não está neste AGORA, possivelmente estás
no piloto automático da vida! E ai uma pergunta
importante: Quem faz as escolhas?



Deus como a maioria das pessoas pensam, não é
um Ser que está aqui apenas para nos punir por isso
ou aquilo!
Na realidade “Ele” tem plena atenção sob cada um

dos seres vivos, mas não está aqui para julgar ou
punir quem quer que seja. NÃO! NÃO! e NÃO!
Deus está aqui para experienciar, viver, reaprender

quantas vezes forem necessárias, até voltar a unir-
se a um DEUS MAIOR (Consciência Divina).
Quem é Deus?

EU SOU



Uma pesquisa e estudo hospitalar foi realizado com
100 idosos que estavam à beira da morte, para
saber o seguinte:
Qual era o Maior medo que eles tinham?
E pasmem, NÃO é a morte que a maioria deles

tinham mais medo!
E dando um tempo para que eles refletissem um

pouco mais, a grande maioria deles chegaram à
conclusão de que:
Não se arrependiam do que tinham feito, mas sim,

daquilo que deixaram de fazer em suas vidas.



Nós não precisamos chegar à velhice ou no
momento da nossa morte para descobrir ou nos
arrependermos daquilo que deixamos de fazer.
As escolhas estão em nossas mãos! Cabe a cada

um de nós aqui, neste momento, no AGORA,
despertarmos para esta realidade Maior.
Você está realmente disposto a acordar?
Você está realmente interessado em se

transformar para ser mais feliz e próspero em
todos os aspectos da vida? Só reflitam!



Se disse que sim! Parabéns!
Para aqueles que informaram, não saber! Digo

apenas que ainda há tempo!
Qual área da sua vida está dificultando e/ou te

arrastando para uma derrocada existencial?
Após esta pergunta, reflita: O que estou fazendo

para mudar esta realidade?
E o mais importante: Porquê criei esta realidade

em minha vida? Que aprendizado necessito de
ter com esta situação?



Na maioria das vezes, somos compelidos
inconscientemente a criar um círculo de
repetições doentias, para o nosso aprendizado. E
claro! Leva-se muito tempo para romper com
estes padrões de sofrimentos e dores.
TUDO É PARA NOSSO APRENDIZADO!
E aprender vivendo, passa pelo processo de

despertar, que por sua vez, perpassar o caminho
do autoconhecimento (reconhecer, aceitar com
gratidão e ressignificar).



RECONHECER o ponto em que nos
encontramos. Que infelizmente ou felizmente
ainda estamos aqui!
ACEITAR é compreender verdadeiramente

que apenas você colocou-se nesta situação
(seja boa ou ruim!). A dor é a medida necessá-
ria do despertar! Demora-se muito para
assimilar e aprender a ACEITAR com gratidão!
RESSIGNIFICAR é fazer escolhas mais

conscientes. Estar escolhendo no AGORA!



Mesmo que não acreditemos, a Lei Maior da Livre
semeadura alcança todos nós (do lado de cá ou de
lá da vida).
Rebelar-se contra a Lei ou culpar o outro, ressalta

apenas o grau de inconsciência em que nos
encontramos neste caminho do autoconhecimento.
Errar é aprendizado sempre, permanecer errando é

uma escolha!
Logo, fixar na dor ou na alegria está em suas mãos!

Cair ou não nos buracos da ilusão e teimosia é
apenas uma escolha. Quem deve fazê-la?



.COMO FAZER A VERDADEIRA TRANSMUTAÇÃO 
EM MINHA VIDA?

VIVA O HOJE! VIVA NO AGORA!
LIVRE-SE DOS CONDICIONAMENTOS E OBSERVE-SE 

MAIS PARA NÃO CAIR NAS CILADAS DA 
INCONSCIÊNCIA.



AUTOBIOGRAFIA EM 5 CAPÍTULOS
CAPÍTULO 1
Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. 
Eu caio. Estou perdido, sem esperança. 
Não é culpa minha.
Leva uma eternidade para encontrar a saída.

CAPÍTULO 2
Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. 
Mas finjo não vê-lo. 
Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. 
Mas não é culpa minha. 
Ainda assim leva um tempão para sair.



CAPÍTULO 3
Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. 
Vejo que ele ali está. 
Ainda assim eu caio. É um hábito. 
Meus olhos se abrem. Sei onde estou. 
É minha culpa. 
Saio imediatamente.

CAPÍTULO 4
Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada.
Dou a volta.
CAPÍTULO 5
Ando por outra rua.

(Trecho do Livro Tibetano do Viver e do Morrer, de Sogyal Rinpoche)



PORQUÊ MESMO SABENDO DE TUDO ISTO, NÃO CONSIGO MUDAR?

 Possivelmente estou querendo resolver as questões apenas com a
Mente ou apenas com o Coração. Quando agimos somente com um
destes, sem utilizar a outra parte, possivelmente vamos fazer
escolhas ainda doentias e necessárias ao nosso despertar.

 Como Mudar?
 Seja Grato! Reclamar não adianta! Rebelar-se, também não ajuda!
 Não ande pela cabeça de seu ninguém!
 Exercite o Ho´oponopono e o auto-perdão!
 Escute verdadeiramente a voz interior. Muitas vezes sabemos o que

temos que fazer, mas continuamos escolhendo de forma equivocada.
 Acreditem!!! O despertar espiritual ou o despertar da consciência é

um fenômeno que não conseguiremos jamais deter. É o que nosso
Cristo interno anseia e busca a cada passo, a cada dia, a cada
minuto, a cada segundo.



Os Amigos Espirituais que aqui se encontram, 
podem nos ajudar, mas para isto, é necessário 
que queiramos pagar o preço necessário para 
a mudança. Este preço é apenas abrir os olhos 
para as verdades e Leis Maiores e DESPERTAR!

Orar e Vigiar! Que tal: Vigiar e Orar!

A Felicidade ou Infelicidade está em suas mãos!
O que você quer para você hoje, AGORA?

Facilitador: Carlos Oliveira
E-mail: essenio.carlos@gmail.com
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