


Como conviver em 
consciência! 



A jornada da ALMA segue o ciclo da vida:  
 

Gestação, nascimento,  
crescimento, amadurecimento, 

envelhecimento e morte. 



Para viver com sabedoria e escapar rapidamente 
da Roda de Samsara, muitos se dedicam a práticas 
e disciplinas de autoconhecimento e 
desidentificação do ego.  

 

• Sadhana – prática espiritual 
• Seva - serviço 
• Devoção – orações, mantras, rituais 
• Meditação – presença no agora e silêncio 
• Autoconhecimento – trabalho interno 

 



São práticas e caminhos diferentes conforme o 
amadurecimento emocional,  

psíquico, intelectual, espiritual e ancestral. 
 

São também, etapas no processo da espiral do 
crescimento e da natureza da impermanência. 



Outros optam por permanecerem dormindo ou 
como almas infantis, que não querem ou se 
recusam a crescer.  
 
Estes, dificilmente se comprometem consigo 
mesmo e com as mudanças necessárias. Adiam e 
atribuem suas dificuldades a aspectos alheios à 
sua vontade. 

 
                          ....“não é culpa minha....” 



Mas chega um momento na vida em que algo nos 
“pega” e não conseguimos mais sair.  
 
É o despertar espiritual, o despertar da 
consciência; um fenômeno que não conseguimos 
deter.  
 
Uma vez que começamos a trilhar esse caminho, 
nossa alma anseia por mais e mais e recebemos 
muita ajuda do universo para isso.  



E nesse despertar espiritual, inevitavelmente 
nos deparamos com a impermanência das 
coisas. Para uns é mais fácil, para outros, 
uma verdadeira tortura.  
 

Isso nos leva à refletir sobre o fenômeno das 
4 montanhas:  

 

Doença, Envelhecimento,  
Decrepitude, Morte. 



Conforme lidamos com essas questões inevitáveis, 
isso determina nosso amadurecimento espiritual.   
 
Reflita e se pergunte: Em que fase estou frente às 

adversidades e acontecimentos da vida? 
 

• Criança 
• Adolescente 
• Jovem 
• Adulto 
• Sabedoria 



1. Sou como uma criança na vida, sempre dependendo do 
cuidado do outro? 

2. Sou como um adolescente, vivo tudo intensamente, no meu 
tempo, do meu jeito? 

3. Sou como um jovem, quero abarcar o mundo, viver, ter as 
coisas, comprar, possuir, ganhar mais e mais? 

4. Sou como um adulto, que já não faz questão de ter razão em 
tudo, que cede, que gosta de estar consigo, não depende mais 
do outro para ser alguém ou ser feliz? 

5. Sou como um sábio, que pensa e sente  altruisticamente, cujo 
ego já se dissolveu, que dá importância àquilo que é 
importante, não se ocupa com tolices, respeita o tempo das 
coisas, se entrega, aprecia o silêncio, o recolhimento sem 
isolamento...  



O seu comportamento na vida diária, nos seus 
relacionamentos, na sua forma de pensar e agir 
determinam o ponto em que se encontra no 
processo de amadurecimento espiritual. 
 
Consequentemente, isso se reflete no ciclo da 
Roda de Samsara – ciclo de renascimento e 
morte ou roda das reencarnações. 
 



A IDADE DA ALMA 
 
1. A Alma Recém-nascida 
2. A Alma Infantil 
3. A Alma Jovem 
4. A Alma Madura 
5. A Alma Antiga 
 



1. A Alma Recém-nascida: 
 
Muito sensível, indefesa, dependente, 
precisando de cuidados, de contato pessoal e da 
companhia de outras pessoas. Não gosta de 
viver longe dos familiares, se sente abandonada 
e perdida. Ainda se sente amarrada por um 
cordão umbilical. Sente muito medo e 
desamparo.  
 



2. A Alma Infantil: 
 
Ambivalência e conflito entre dependência 
dolorosa e desejo de independência. Culpa e 
remorso por querer essa dependência. Medo de 
aventurar-se e assumir riscos. Depende da 
comunidade, mas deseja sair do ninho. Exime-se da 
culpa e a atribui a outras pessoas. Não assume 
responsabilidades. Queixa-se muito e reage ao que 
lhe acontece. Não se importa em mudar algo em si.  
 



3. A Alma Jovem: 
 
Deixa o abrigo da dependência, torna-se 
autônoma, pega o bastão do viajante e conquista 
o mundo. Mete-se em aventuras e está preparada 
para levar tropeços, a fracassar, a suportar os 
riscos. Luta pelo sucesso visível, exterior. Corajosa, 
matadora de leões, a fim de conquistar riqueza e 
poder. Neste ciclo, comete ainda muitos erros, 
falta experiência e serenidade. 



4. A Alma Madura: 
 

Descobre um novo mundo. Ininterrupto diálogo 
entre suas experiências interiores e exteriores. 
Começa a reconhecer os problemas da vida e os 
enfrenta. Mergulha nas profundezas, na escuridão 
da psique e volta à tona para aprender a conhecer 
melhor a vida. Pergunta-se: Quem sou Eu? 
Crescente consciência de si mesma, reconhece 
ligações entre os planos físico, psíquico, mental e 
anímico. Busca novos relacionamentos e tem 
solidariedade pelos outros. 
 



5. A Alma Antiga: 
 

Solidão e solidariedade. Depara-se com ambientes de 
incompreensão, estranhamento e distanciamento. Tende a 
fugir de tarefas e exigências físicas incômodas, a 
negligenciar situações ou esquivar-se delas. Quer manter 
distância em relação à realidade cotidiana. Despreza os 
prazeres sensuais, busca simplicidade, cansada de batalhar 
pela existência material. Prefere recolher-se a preocupar-se 
com a sobrevivência material. Meditação, viagens astrais, 
sonhos, intuição. Percebe bem suas frequências de energia. 
Comove o coração das outras pessoas, olha nos olhos. Fé 
substituída pela consciência. Busca ligações com o todo, 
com pessoas, natureza e coração. 



Aproveite agora para refletir seriamente e com 
muita sinceridade sobre isso e também para 
fazer um breve balanço do seu grau de 
felicidade e contentamento com tudo o que 
acontece com você. 
 
Se você raramente experimenta o estado de 
alegria sem causa, merece repensar sua vida! 
 



E você começa a experimentar esse estado, quando 
encontra-se no auge do seu amadurecimento 
espiritual. 
 

Observe nos próximos slides se você se identifica e 
segue essas condutas e formas de ser e pensar no 
seu dia-a-dia.  
 

Você poderá se classificar como alguém maduro 
espiritualmente se boa parte desses 
comportamentos já não te exigem esforços e estão 
bem integrados em você. 
 



1 
 

Você pratica os 5  
níveis da verdade. 



2 
Você não culpa o mundo e o outro por 

aquilo que você mesmo criou. 



3 
 

Você escuta seu coração e não sua 
mente julgadora e questionadora. 



4 
 

Você assume 100% de 
responsabilidade por tudo o que 
cria em sua vida e age diferente 

para mudar. 



5 
Você sai da zona de conforto, se movimenta 

em direção aos seus objetivos e paga o preço 
pelas suas escolhas. 



6 
 

Há coerência entre seu 
pensamento, palavra e ação. 



7 
 

Você abençoa e agradece tudo  
o que acontece com você. 



8 
 

Você muda, tira o velho 
que não te serve mais  

e deixa de viver de 
passado. 



9 
 

Você se aceita e se ama. 



10 
 

Você sabe que ninguém pode subir  
a montanha por você. Então, você vai sozinho! 



11 
 

Você ama e cuida  
desinteressadamente. 



12 
 

Você reconhece sua beleza. 



13 
 

Você vive em grupo  
e respeita hierarquias. 



14 
 

Você honra e reverencia  
sua ancestralidade. 



15 
 

Você respeita seus  
mestres. 



16 
 

Você ama a natureza  
e cuida da criação de Deus. 



17 
 

Você respeita as diferenças e não 
obriga o outro a ser como você. 



18 
 

Você aceita as coisas como elas são. 



19 
 

Você se reconhece como 
imagem e semelhança de Deus  

e não espera que ele seja como você quer. 



20 
 

Quando você sente que, Deus, 
você, o outro, pedra, água, 
árvore, animal, céu, terra, 

tudo se torna UM.  



FONTES 
 

 
 

IMAGENS 
Internet  

 
TEXTO E EDIÇÃO 

Valéria Bastos  
 terapiadevidaspassadas@gmail.com 

 
 

Sobre Idade da Alma: 
Livro Arquétipos da Alma 

Varda Hasselmann 

mailto:terapiadevidaspassadas@gmail.com�
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