
I – Desenvolvimento pessoal e espiritual 

 

Introdução 

Quando ainda muito jovem, tive a imensa satisfação de ser aluno em Porto Alegre do prof. 

Ulmann da cadeira de filosofia do Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Foi o único professor, em 

toda minha vida de estudante no Brasil e exterior, que vi alunos de outras turmas adentrarem 

expontaneamente suas aulas devido ao prazer que elas proporcionavam. 

 

O professor Ulmann sempre me recomendou ler livros de “desenvolvimento espiritual” como ele 

denominava, ainda que suas aulas tivessem grande rigor acadêmico e em 1967-69 já discutisse 

temas como eugenia, eutanasia, bebê de proveta e muitos outros.  

 

Segui seu conselho ao longo de mais de cinqüenta anos, sem nenhum arrependimento. 

 

Considero os livros que seguem recomendados para a ampliação da consciência, 

desenvolvimento espiritual e pessoal, independente da orientação religiosa de cada um. 

 

Ao lado de cada título vai minha opinião quanto ao grau de dificuldade de cada livro: leitura 

árdua (***); leitura difícil (**); leitura fácil (*) 

 

Time, Space and Knowledge – a new vision of reality (***) 

Tarthang Tulku – Editora do Dharma 

 

T.Tulku foi educado por grandes lamas tibetanos em várias tradições budistas do Tibet para 

desempenhar papéis importantes no nosso tempo. 

Há muitos anos, exilado na Índia junto com o Dalai, mudou-se para os Estados Unidos para 

obter fundos para os exilados tibetanos e difundir o Dharma na América (ver: 

www.dharmapublishing.com) 

 

T.Tulku tem uma obra extensa. Destaco o livro acima: Time, Space... que é um mergulho nos 

conceitos do grande e pequeno tempo, espaço e conhecimento que podemos vivenciar (ou não). 

Leitura árdua. Li três vezes para começar entender um pouco mais a fundo as idéias centrais e 

praticar. Um grande livro com impactos potenciais profundos. A leitura de cada parte é leve, mas 

ligar tudo e realmente entender é desafiador. 

 

Instituto Nyingma do Brasil 

Fone 3875-1168; 3864-4785 

Você faz o pagamento e a editora te envia os livros via entregador 

Tudo pode ser arranjado por telefone 

 

O Trabalho como Mestre (editora do Dharma) (*) 

Arnaud Maitland – Canadense que trabalhou com o Tulku nos Estados Unidos colocando a 

Dharma Publishing em pé. Conta como foi esse desafio (começar uma empresa sem nenhum 

centavo) e praticar os conceitos budistas no trabalho, aprendendo com o trabalho e realizar-se 

como ser humano. Grande livro – simples e direto – poderoso. 

Instituto Nyingma do Brasil  

 

O Caminho da Habilidade (*) 

Formas Suaves para um trabalho bem-sucedido 

Tarthang Tulku Rimpoche 

Editora Pensamento-Cultrix/ Instituto Nyingma do Brasil 

 

 

 

 

http://www.dharmapublishing.com/


Dhammapada - a senda da virtude (**) 

Clássico oriental - Ed. Palas Athena – São Paulo  

Rua Leôncio de Carvalho, 99 Paraíso 

www.palasathena.org fone 3266-6188 

 

Mente Zen – mente de principiante (*) 

Shunryu Suzuki - Palas Atenas  

Vale a pena visitar essa pequena livraria, sempre com grandes novidades. 

Pode ligar e verificar se entregam; c/c para depósito, etc. Assim sendo pode comprar pelo 

telefone 

 

S.Suzuki foi um discípulo e descendente espiritual (ao longo de muitas gerações) do mestre zen 

Dogen, um dos grandes mestres zen do Japão. S.Suzuki pasou o final de sua vida no ocidente. 

Ele dizia: “Os ocidentais têm uma mente de principiante fantástica para a prática do zen.”  

 

O Nascente Budismo Ocidental (*) 

Dharma – O Caminho da Libertação 

Joseph Goldstein 

Editora Bertrand Brasil 

 

Mística Cristã e Budista (**) 

D.T. Suzuki Editora Itatiaia/ Belo Horizonte 

O doutor Suzuki foi um dos grandes mestres do zen no ocidente. Obra imensa e respeitável. Não 

confundir com S. Suzuki acima. Esse livro é uma boa introdução para iniciarmos na obra de D.T. 

Suzuki. 

 

The Manuals of Dhamma (***) 

Venerável Ledi Sayadaw – grande lama birmanês 

Editora Vipassana Research Institute – www.vri.dhamma.org 

Esse livro apresenta todos os conceitos fundamentais do budismo, mas não é uma leitura fácil. 

 

The art of living - Vipassana Meditation (***) 

como ensinada pelo venerável guru S.N.Goenka 

William Hart - VRI/ Dhamma Giri, Igatpuri/ India 

 

O Espectro da Consciência  (***) 

Ken Wilber – Editora Cultrix (pode encontrar na Palas Athenas ou Fenac) 

 

Esse livro junto com o “Despertar da Consciência” (que segue) e “Universo Consciente” (Amit 

Goswami) sâo livros que podem induzir grandes transformações … e então realmente 

entendemos, vemos e sentimos o que é a consciência sob todos os ângulos possíveis. 

 

Tanto a matéria quanto a energia se integram na consciência e nós humanos dispomos de oito 

aspectos da consciências (cinco sensoriais + egóica + “do momento presente” + universal/ de base 

(intuitiva)) através das quais existimos. A consciência é única mas pode ser olhada por esses 

ângulos. 

 

O modo como existimos e como percebemos o mundo, o outro e a nós mesmos depende do 

estágio de nossa consciência (integrada). Se nossa consciência predominante é a egóica então é 

isso que vivemos. 

 

Para que estejamos abertos para o novo, para o possível, para criar e recriar precisamos de nossa 

consciência de base/ universal (intuitiva). Não precisamos racionalizar nada. Não precisamos da 

consciência racional/ egóica/ operativa. Isso precisa ser vivenciado.  

 

http://www.palasathena.org/
http://www.vri.dhamma.org/


Não se aprende nada no campo espiritual lendo livros. “Não confundam meu dedo apontando 

para a lua com a própria lua.” – Bhuda 

 

 

Transformações na Consciência (**) 

Thich Nhat Hanh  - Editora Pensamento 

 

Thich é o fundador de Plum Village (ver www.plumvillage.org ) – a maior iniciativa budista na 

França. Ele é um monge vietnamita que depois de viver os horrores da Guerra do Vietnam 

(contra França e depois contra os americanos) foi viver na França e ensinar crianças e adultos as 

práticas budistas. 

 

Transformações na Consciência é um poema (50 versos) que Thich escreveu (primeiro em 

vietnamita e depois em francês) para sintetizar uma longa linhagem de ensinamentos que ele 

descreve no início do livro. Tudo fica muito mais claro depois dessa leitura, que sintetiza “numa 

casca de noz”  o ensinamento relevante na questão da consciência e da linhagem budista da Pura 

Manifestação.  

 

A mente é um campo 

No qual é plantado todo tipo de semente 

Esse campo da mente também pode ser chamado de 

“Todas as sementes” 

 

Esse conceito da mente como um “campo” é um conceito muito atual na física quântica, com 

tremendas aplicações futuras, mas os antigos vietnamitas já sabiam disso com muita clareza e 

grande quantidade de detalhes que Thich nos explica. Leitura obrigatória para todos que estão no 

“caminho” independente de crenças e orientações.  

 

Aprendendo a Lidar com a Raiva (*) 

Thich Nhat Hanh 

Editora Sextante 

 

Jesus e Buda Irmãos (*) 

Thich Nhat Hanh 

Editora Bertrand Brasil 

 

O Monge e o Executivo (*) 

James Hunter 

Uma história sobre a essência da liderança 

Editora Sextante 

 

O Monge e o Filósofo (*) 

Jean-François Revel/ Mathieu Ricard 

Pesquisador de primeiro nível do Instituto Pasteur de Paris e sua longa jornada espiritual. 

Diálogos com seu pai – sociólogo, professor da Sorbone e agnóstico. Editora Urano/ Barcelona 

 

O Monge e o Lama (*) 

Um diálogo entre o Budismo e o Cristianismo. Muito interessante. 

Editora Bertrand Brasil 

 

O Universo Autoconsciente (***) 

(como a consciência cria o mundo material) 

Amit Goswami – físico quântico 

Editora Aleph (pode ser encontrado em muitas livrarias – FENAC idem) 

 

http://www.plumvillage.org/


Amit é um físico quântico renomado com longa tradição na área. Depois de ler o livro de Fritjof 

Capra – O Tao da Física – ficou impressionado como alguém (Capra) conseguiu escrever tudo 

aquilo sem ser um físico teórico. 

 

Decidiu então fazer um trabalho sério (voltado para a comunidade científica) para demonstrar e 

aprofundar as verdades que Capra apontou pelo ângulo espiritual. Reuniu um grande número de 

experimentos de física quântica que descreve em detalhes para explicar como e por que a física 

quântica e a nova espiritualidade que surge se encontram, se complementam, são facetas de um 

mesmo fenômeno (o da consciência). 

 

Amit já esteve no Brasil várias vezes participando inclusive do Roda Viva da TV Cultura.  

 

Ciência e espiritualidade já estiveram muito afastados no século XX e nos séculos precedentes em 

função do desvirtuamento do catolicismo no ocidente no último milênio, mas esse tempo está 

chegando ao fim. Ciência e espiritualidade voltarão a andar juntos e Amit faz força nesse sentido. 

 

Você Está Preparado para o Sucesso? (*) 

Srikumar Rao – Editora Negócio / Campos/ Elsevier 

 

Srikumar dá o curso mais famoso da Columbia Business School em NY no qual ele “procura 

ajudar os alunos a encontrar a felicidade”. Srikumar é indiano e físico teórico de formação. Tem 

formação em exatas, mas pensando nas verdades que a mãe dele ensinou a ele, e que ele não 

aceitava quando jovem, decidiu então escrever esse livro que é resultado dos cursos que dá na 

Columbia Business School. 

 

Fala de modelos mentais e mudança de modelos mentais; liberdade, felicidade e sobre como 

criamos o mundo a partir de nós mesmos. Muita aplicação prática de tudo que vimos acima, num 

ambiente universitário, ajudando os jovens a fazer o “percurso”. Grande lista de leituras 

recomendadas no final. É um dos cursos mais desafiantes em Columbia com longa lista de espera 

para um aluno poder assistir. Demanda muita leitura e trabalho dos alunos. Grande leitura 

prática/ americanizada. 

 

O Poder da Intuição (*) 

(O inconsciente dita as melhores decisões)  

Gerd Gigerenzer – Editora Best Seller 

 

Gerd é pesquisador do Instituto Max Planck em Berlim onde dirige o Centro de 

Comportamento Adaptativo e Cognição. É um cientista do comportamento que tem estudado a 

questão da intuição a fundo, com muita pesquisa prática na Alemanha, Estados Unidos, etc.  

 

O pensamento intuitivo é comprovadamente superior ao pensamento lógico – cartesiano – 

racional e o ser humano usa esse pensamento intuitivo em larga escala. Gerd nos mostra como 

tudo isso ocorre.  

 

O livro “Blink” de Malcolm Gladwell foi em parte escrito a partir das pesquisas de Gerd e do 

Max Planck. 

 

A ciência lógica- racional já entendeu o como e o por que a intuição e a consciência de base 

(quando bem empregadas) são muito superiores à consciência racional/ egóica. Gerd nos explica 

todos os detalhes e como usá-los no dia-a-dia (o que é mais importante). Leitura complementar, 

mas muito boa. 

 

Em Busca de um Mundo Melhor (*) 

Karl Popper – Martins Fontes 

 



Abertura mental, não dogmatismo, respeito ao pluralismo, sociedade aberta, busca ativa por 

soluções, criar o novo: a célula primordial está viva em cada um de nós. Está é a mensagem de 

karl Popper, o grande pensador pluralista ocidental. Homem simples, despojado, de grande 

humildade pessoal e intelectual. Fascinante. Para ser degustado como vinho francês. 

 

 

Johann W. von Goethe  

Rudolf Steiner foi o grande intérprete de Goethe no século XX. A obra de Steiner é muito 

extensa em particular sobre Goethe e a aplicação do conhecimento de Goethe. A Editora 

Antroposófica na Rua da Paz em Sto. Amaro – próximo da Av. Sto Amaro tem muita coisa 

interessante de Steiner e Goethe. Vale a pena visitar. São dezenas e dezenas de obras. 

 

Goethe foi um gigante. A obra dele será degustada nos próximos mil anos e não vai envelhecer. 

Considero-o um portento humano – um gênio do pensamento. Todo pensamento antroposófico 

está centrado em Goethe e em sua obra. Vale a pena ler um pouco sobre Rudolf Steiner, o 

grande intérprete de Goethe no século XX. 

 

 

A Arte da Educação(**) 

Rudolf Steiner 

Editora Antroposófica 

 

Economia Viva (**) 

Rudolf Steiner 

Editora Antroposófica 

 

Arte e Estética Segundo Goeth (*) 

Rudolf Steiner 

Editora Antroposófica 

 

A Educação Prática do Pensamento (*) 

Rudolf Steiner 

Editora Antroposófica 

 

Andar, Falar, Pensar (*) 

Rudolf Steiner 

Editora Antroposófica 

 

 

O Espírito Transformador (*) 

Jair Moggi/ Daniel Burkhard 

Editora Infinito/ Editora Gente 

 

A Crônica do Akasha (***) 

Leitura muito árdua. Rquer fôlego. 

Rudolf Steiner 

Editora Antroposófica 

 

Desafio para uma pedagogia social (*) 

Alexander Bos 

Editora Antroposófica 

 

 

 

 



Recomendações adicionais 

 

A Tradição do Yoga 

História, literatura e prática – Georg Feuerstein – Editora Pensamento  

Ampla explicação do encadeamento de quase todas as tradições espirituais e filosóficas orientais. 

 

 

Hagakure – O Livro do Samurai (**) 

Yamamoto Tsunetomo, antigo samurai que se tornou monge no final da vida. Organizado por 

William Scott Wilson - Conrad Editora do Brasil 

 

Song Supreme (***) 

Bhagavad Gita - Bhagvan Sri Veda Vyasa 

Ed. Newton Co. Ltd/ Baroda 

Parte relevante do Bhagavad Gita 

 

Transformation to Transcendence (***) 

Breakthrough ideas for leadership in the new millennium 

Narayana - Ahmedabad Management Association 

 

 

O Zohar – O Livro do Esplendor (**) 

Passagens selecionadas pelo rabino Ariel Bension (1880-1932) 

Livro de cabeceira dos cabalistas. Muito profundo e interessante. 

Apresenta a cosmologia cabalista. Editora Polar São Paulo  

 

A Bondade para Avraham (***) 

A luz da Cabalá para todo o ano 

Avraham Chachamovits – Editora Oravrohom 

 

O Poder da Cabala (*) 

Livro de leitura simples que oferece uma idéia da cosmologia cabalista e suas aplicações na vida 

do dia-a-dia. 

Rabi Yehuda Berg - Editora Imago 

 

The Road less travelled (*) 

M.D. M. Scott Peck – Editora Simon & Schuster ISBN 0-671-24086-2 

O doutor Peck foi um psicólogo americano renomado e após mais de quarenta anos de prática 

escreveu esse livro importante para todos que buscam o caminho espiritual, independente de 

linhas de pensamento. 

 

Presença (*) 

Peter Senge e outros  - Editora Cultrix 

Leitura fundamental para os interessados no tema da “economia sustentável” 

 

Estou disponível através do e-mail lflores@chicagobooth.edu ou lflores@amcham.com.br para 

ajudar encontrar esses livros (quando não esgotados), fornecer ISBN e outros dados que forem 

necessários, e também para trocar impressões através do blog. 

mailto:lflores@chicagobooth.edu
mailto:lflores@amcham.com.br

