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                                                                                                 A roda do dharma 

Introdução 
A vida apresenta consideráveis desafios todos os dias. Negar essa 
evidência não é sensato. Ela apresenta, ao mesmo tempo, imensas 
possibilidades e perspectivas. 
 
Proponho entender-se como contornar esses desafios e maximizar 
as oportunidades. Não se aprende isso na escola e não faz parte da 
tradição receber-se ensinamento sobre essa matéria em casa. 
 
Ter uma religião pode ajudar, mas para muitos a religião é como um 
verniz reluzente na superfície, mas com pouca profundidade. Feliz 
do homem que encontra resposta para todas as questões 
espirituais dentro de sua religião.  

 
O texto abaixo bebe em muitas fontes: budistas, cristãs, hindus, 
espiritualistas, positivistas, científicas (física quântica), filosóficas e 
outras, no intuito de encontrar-se o melhor caminho. 
 
Existe claramente uma sutil costura entre todas as tradições, e 
pode-se perceber que as diferenças são mais aparentes que de 
essência. Desejo que essa realidade fique clara ao longo do texto. 
 
Não existe nada de original no texto. São idéias que aprendi nas 
fontes que cito nos agradecimentos finais. Aprendi com aqueles que 
percorreram o caminho antes e se dispuseram ensinar.  
  
Quero compartilhar com você as idéias de pensadores que ao longo 
de eras infindáveis buscam responder à pergunta: como ser mais 
feliz e sofrer menos em um mundo maravilhoso e às vezes hostil. 
 
Espero que o texto a seguir e os ensinamentos das pessoas ilustres 
apresentadas no final ajude a encontrar o caminho, a verdadeira 
essência, a alegria de viver e a liberdade. 
 
Seja Feliz! 
Bhavatu, Sabba, Mangalam!  
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Reflexões para o sucesso em tempos de crise 
 
Somos quem pensamos ser  
 

 
 
 
 
 
 
 
“O homem se transforma 
continuamente naquilo que 
pensa ser”.  
 
“O homem é o que pensa ser.” 
 

 Bhuda 
 

 
 

 
Quando pensamentos negativos emergem na nossa mente, 
associamo-nos a esses pensamentos e vivemos essa negatividade. 
Esses pensamentos atraem sentimentos negativos de angústia, 
aflição e impotência e nos sentimos mal e sem forças.  
 
Pensamentos negativos depositam sementes de novos 
pensamentos negativos no nosso subconsciente, que reage nos 
oferecendo mais negatividade. Quadros e imagens inadequadas e 
novas emoções e sensações pouco construtivas brotam em 
paralelo do subconsciente em profusão. 
 
Nesse cenário novas coisas desagradáveis nos acontecem com 
freqüência, incluindo eventos e notícias ruins, relações 
desajustadas. Parece que estamos fora do tempo correto para tudo, 
que não temos domínio sobre nós, e que onde quer que estejamos 
não conseguimos sentir alegria. Nosso espaço existencial fica 
menor. 
 
Como inverter esse ciclo negativo de pensamentos e sentimentos? - 
Como iniciar um ciclo de pensamentos elevados, construtivos, 
benéficos, que geram sentimentos de alegria, energia, 
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amorosidade, compaixão e inserção vibrante no mundo e nas 
relações? 
 
Como olhar e acreditar que o mundo é um lugar de abundância e 

generosidade e não de escassez e insuperáveis desafios? – O 
Sansara e o Nibaña coexistem neste local neste momento. O 
paraíso e o inferno podem coexistir aqui, agora. 
 

 
 
 

 

Exercícios 
 
Que fotos mentais você tira de você mesmo todos os dias? – Como 
você se vê? – Vê-se como alguém derrotado? – Sem forças? Uma 
auto-imagem não muito agradável? – Mude isso de imediato. 
Procure um espelho e sorria para você mesmo. Olhe-se como um 
vencedor, como um ser com grandes qualidades que você 

realmente tem. Sua essência já é perfeita. É uma jornada de auto-
descobrimento apenas. 
 
Que imagem você faz das outras pessoas? – Faz uma imagem 
negativa? – Por favor, elimine isso imediatamente. Como você pode 
desejar uma auto-imagem grandiosa e positiva se faz uma imagem 
negativa das pessoas que precisam tanto quanto você do sucesso? 
– Desejar o bem para todos os seres é uma premissa fundamental 
para você ter acesso a todas as benesses da vida.  
 
Tire fotos bonitas suas e dos outros e diga aos outros sempre que 
puder as qualidades que eles têm e como você aprecia essas 
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qualidades e os admira. Quando você crê que Deus provê, você 
sabe que Ele provê para todos, e que provê em abundância. Você e 
o outro são potencialmente perfeitos, e nessa perfeição são um só – 
não são dois. Somos irmãos na pureza de nossa essência e muitas 

vezes adversários na visão egocêntrica, isolada, de cada um. 

                                        
Faça uma imagem do Universo como um ser inteligente e generoso, 
que retribui imensamente àqueles que seguem as leis cósmicas. A 
consciência universal habita no Cosmos. O universo é consciente e 
generoso como nos ensina o físico Amit Goswami em seu livro 
“Universo Consciente”. 
 
Olhe mentalmente para o universo todas as noites e converse com 
a imensa inteligência cósmica que está por toda parte. Não olhe 
mais para o universo com algo amorfo e morto como os físicos 
clássicos nos ensinaram. Essa não é a realidade. 

                                             
             O universo é consciente e não uma massa amorfa como 
             propõe o modelo cosmológico da física clássica. 
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Observação da respiração 
  
Observe sua respiração a todo instante. Através dela você pode se 
conectar com o presente e com a Mente Universal. A respiração é 
uma dádiva e pode-se apreciar e agradecer (pelo presente) a cada 
instante a Deus por aqui estar-se vivo, capaz de transformar a vida  
em algo muito útil para os demais e para o planeta. Deus oferece 
essa oportunidade através da existência que concede a cada um 
neste exato momento. Deve-se ser grato por isso a todo instante.  
 
Observe o ar entrando e saindo e sinta que no mais profundo íntimo 
você está conectado com Deus (Ele habita no seu íntimo). 
 
Apreciar e reconhecer é uma prática que se pode introduzir na vida 
todos os momentos através da observação da  respiração. Apreciar 
e reconhecer tudo de bom que está em volta e que a gente faz 
parte. Agradecer a Deus todos os momentos pelas coisas boas que 
se recebe. Agradeça milhares de vezes por dia. Isso é muito 
poderoso. 
 
Reconheça as coisas boas nos outros. Aprecie. Seja cuidadoso. 
Agradeça pela proteção que Deus dá todos os dias a sua família, a 
você, sua saúde, seus amigos, e para a maioria dos seres. 
              

 
Através da meditação desconectamos a mente racional e ativamos nossa consciência 

de base: nossa conexão com a mente cósmica, com a presença do Todo em nós.
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Observação das emoções e sensações  
 
O segundo passo é observar como nos sentimos agora. Sentimo-
nos bem, alegres, energéticos, cheios de vida ou nos sentimos 

abatidos, tristes, sem energia, carentes de vida e atordoados pelos 
acontecimentos presentes em nossa vida?  
 
As sensações refletem o que está depositado no nosso 
subconsciente e refletem o que domina nosso pensamento. Cada 
pensamento (consciente ou não) está sempre associado a uma 
emoção mental e a uma sensação corpórea. 
 
As emoções que vivenciamos na mente estão associadas a 
sensações corpóreas específicas: emoções negativas se traduzem 
em sensações corpóreas de dor (na cabeça, nos olhos, nas costas, 
nos membros ou em partes do corpo, má circulação, pinicação; 
inchaços), e muitas outras sensações localizadas no corpo, que 
refletem as emoções negativas que sentimos na mente. 
 
Pergunte-se: qual a causa dessa sensação corpórea que sinto 
agora? – É uma sensação ruim? Que emoção está associada a 
ela? – É uma emoção negativa? – Sinto o peito oprimido? – Sinto 
impotência? Sinto medo?  
 
A primeira providência é procurar relaxar toda sua musculatura. 
Observe suas sensações e procure soltar todos seus músculos. 
Procure relaxar. Dissolva toda tensão física que existe em você 
observando sua respiração e observando suas sensações. Pratique 
isso várias vezes por dia, sempre que sua respiração emitir sinais 
que não está bem ou que você estiver sentindo emoções negativas.  
 
Vamos supor que me sinto impotente e que sinto medo em 
decorrência de certas emoções e sensações associadas a algum 
pensamento consciente ou não que rondam minha mente. 
 
Por que sentiria impotência e medo? – Não vejo uma solução para 
os pensamentos que me acometem e me vejo desamparado para 
enfrentá-los. Muitas vezes esses pensamentos se apresentam 
como “situações problema” que pedem uma solução que não 
consigo dar. 
 
A impotência, o medo, sentir-se paralisado é uma forma de reação 
a uma situação problemática, ou que se apresenta como 
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problemática. Essa situação tem implicações emocionais e 
conseqüências no plano das sensações corpóreas para aquele que 
vivencia a referida situação. 
 

A mesma situação não é uma situação problema para outra pessoa 
(que não a vive) e não é uma situação problema para a Mente 
Cósmica, que existe em perfeito estado de paz e equilíbrio espiritual 
(Deus). 
 
Estamos tratando aqui de problemas emocionais e existenciais que 
podem afetar qualquer um de nós a qualquer momento. Não 
estamos falando de problemas lógicos, racionais, ainda que muitas 
vezes esses problemas possam se misturar de alguma forma. 
 
Mente consciente x inconsciente no processo decisório 

Problemas simples; dados e 
variáveis conhecidas; problemas 
operativos. 

Mente consciente (egóica; 
racional) mais recomendada 
para lidar com a situação. 

Problemas muito complexos; 
muitas variáveis e dados fora de 
controle; tempo curto para tomar 
decisões complexas 

Mente de base; subconsciente; 
mente intuitiva mais 
recomendada para lidar com a 
situação.  

 
Problemas lógicos também podem requerer grande dose de 
inovação, criatividade ou podem ser muito complexos e nesses 
casos o subconsciente, a mente de base, a mente cósmica também 
pode se mostrar muito mais eficaz que a mente consciente. 
 

        
Relaxar é fundamental para nossa harmonia com as forças naturais. A simplicidade e 
a pureza das forças básicas da natureza são reais. Nossos eventuais problemas 
podem se dissipar em contato com essas forças básicas que podemos “ver” como 
reflexo da simplicidade e perfeição que já existem dentro de cada um de nós.
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Resultados práticos da observação da respiração, das 
emoções e das sensações.  
 
Observando a respiração e as sensações também aprendemos 

simplesmente a “observar” não só a nós mesmos mas a tudo, e 
“observar” é tudo o que é preciso, mais nada.  
 
Observando com uma mente aberta, atenta e conectada com a 
grande mente cósmica não é preciso mais nada. É preciso saber 
relaxar e deixar as soluções virem. Deixar o quebra-cabeça se 
organizar sozinho. Isso é o mais importante. Depois disso a “mente 
operativa” (lógica e racional) pode executar suas tarefas 
 
 
Entregue seus “problemas” a Deus 

 
Existe um problema (em potencial para cada um de nós) quando 
não existe uma solução para nosso problema, ou quando não 
vemos uma solução, mas para Deus não podem existir problemas, 
porque Deus pode tudo (Onipotente), pode resolver tudo 
(Onisciente) e numa fração de segundos (Onipresente) pode 
resolver todos nossos problemas. Primeiro temos que confiar 
nossos problemas a Deus todos os dias e pedir que ele se digne 
solucioná-los em consideração ao amor que compartilhamos e em 
consideração à relação Pai-filho que vivenciamos. Qual pai deseja 
que seu filho sofra? – Se não sofremos porque Deus deseja, então 
sofremos por nossa ignorância e pedimos a Deus que nos livre 
dessa ignorância, e que nos dê luz para visualizar a solução daquilo 
que consideramos problema. 
 
Oração  

“Deus Pai, confio a ti todas as situações que vejo como problemas 
tais como ... (mencione o que você julga ser um problema para 
você), porque me afligem e não encontro soluções para elas. Tu me 
ofereces a vida a cada instante, me acolhes e me amas, bem como 
a todos os meus irmãos. Tu podes tudo e abriste o mar para a 
passagem dos Teus filhos. Enviastes o Teu Filho Jesus Cristo para 
nossa salvação e graça. Tu deténs todo poder e glória. Toma todas 
as situações que vejo como problemas e as torna pó. Desfaça-as 
completamente e dê a elas a solução que Tu consideras adequada. 
Em Ti confio. 
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Estarei atento para ajudar todos os seres na solução das situações 
que eles vêem como problemáticas sempre que me pedirem auxílio 
ou quando eu me sinta em condições de fazer algo, e prometo 
continuar honrando Teu Santo Nome e do Teu Filho, como faço 

todos os dias da minha vida. Que assim seja!” 
 

                                 
 
Entenda como se dá sua conexão com Deus, pratique e relaxe 

 
Nossa conexão com Deus se dá de modo muito preciso e efetivo, 
que precisamos entender, praticar, ter fé, relaxar, ser feliz e 
aproveitar a vida. Como se dá essa relação? 
 
O ser humano tem oito consciências: A consciência de base ou 
universal (Deus em você); as cinco consciências dos sentidos 
(consciência visual, auditiva, táctil, olfativa e gustativa). Além 
dessas tem a consciência egóica (lógica, racional, analítica, e que 
se comunica com outras mentes) e a consciência do momento 
presente.  
 
Essa última consciência é onde todas as demais consciências 
despejam seus conteúdos neste momento. É um tipo de 
consciência RAM comparando-se com um computador. Essa última 
consciência – do momento presente – é muito relevante porque ela 
tem a capacidade de observar todas as demais consciências e tem 
capacidade crítica em relação às demais consciências. Freud 
chamou de superego essa capacidade crítica dessa consciência (do 
momento presente).  
 
Deus está presente em você em sua consciência de base 
(consciência universal ou subconsciente como chamou Freud). A 
consciência de base é chamada pelos budistas de “campo fértil” 
porque tudo que depositamos ali germina e floresce. Essa 
consciência é um campo (campo de consciência) onde estão 
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depositadas “todas as sementes”. Quando depositamos coisas boas 
germinam coisas boas e quando depositamos coisas ruins, fruto de 
nossa ignorância (em todos os sentidos) então colhemos coisas 
ruins.  

 
Você escolhe o campo da consciência universal que quer atuar. 
Essa escolha se dá através das suas ações de vidas passadas e 
presentes, que determina seu carma (Kamma = ações), que 
determina seu nível de ignorância ou de “conhecimento” de toda 
realidade (visão budista e hindu do estado de consciência do ser).  
 
Você pode alterar a plantação existente em sua consciência de 
base eliminando práticas mentais inadequadas e plantando 
sementes boas, que darão bons frutos para você e para os demais 
(cultivando bons valores e hábitos e se livrando dos ruins). 
 

                              
 
A chave é você pedir e confiar (ter fé) do mesmo modo que o 
jardineiro sabe que quando planta a semente na terra e cuida, 
oferecendo as condições básicas para que essa semente desponte, 
então ele sabe que ela vai despontar. Essa é a lei da terra e o 
jardineiro não duvida dessa lei.  
 
Você deposita coisas boas no seu subconsciente todos os dias? – 
Ou faz inúmeras afirmações negativas para si mesmo? – Essa é 
uma prática e uma postura que você pode mudar agora. Seu 
subconsciente faz germinar tudo que você planta. Ele não exerce 
nenhuma crítica sobre isso. Ele é um campo fértil. Só isso. 
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A consciência de base é responsável pela preservação de toda vida 
e pela saúde de todo ser sensciente. Ela opera instintivamente para 
preservar a vida e melhorar as condições de vida em geral. Essa é 
sua natureza. 

 
A consciência de base é a fonte das idéias, da criatividade, das 
aspirações, da imaginação. É o rio que nos conduz ao mar divino. É 
a fonte de todo poder que existe em nós. É a consciência mais 
importante que temos acesso. Não é universal nem particular. É 
individual e coletiva. É uma consciência quântica, como nos ensina 
Amit Goswami. 
 
Na consciência de base estão depositados todos os valores 
culturais, sociais, sistêmicos, e todos os arquétipos da história 
humana que podemos fazer uso (humano que somos) para a 
solução dos problemas complexos que eventualmente enfrentamos. 
 
O universo só pode realizar seus objetivos através do indivíduo e o 
indivíduo só realiza os seus propósitos através da consciência 
universal. “Eu e meu Pai somos um”, como ensinou Jesus. 
 
A sua consciência egóica (o consciente) conversa com sua 
consciência de base. Seu ego conversa com Deus. Sua consciência 
do “momento presente” observa a conversa, mas não é ela quem 
fala. Seu ego fala. Seu ego precisa entender que não vai solucionar 
as questões mais complexas de sua vida. Não tem capacidade para 
solucionar nada além da modesta lógica racional que opera. Ele 
deposita suas questões na consciência de base e essa provê as 
respostas às questões mais complexas que você ali deposita . Não 
é um processo lógico-racional que o ego possa entender. 
 
Seu ego pode não querer aceitar essa verdade e pode achar que 
ele é capaz de resolver todas as coisas através de sua 
racionalidade, mas isso não funciona desse modo. Observe em seu 
próprio corpo. Todos os processos vitais críticos estão a cargo do 
seu sistema parassimpático, ou seja, estão a cargo do 
subconsciente, e não do consciente (do ego). O subconsciente é a 
inteligência superior, não o consciente. 
 
Sua consciência egóica “percebe”, “discrimina” e tem o direito de 
fazer escolhas em seu nome. O livre arbítrio está nas mãos de sua 
consciência egóica. Assim sendo sentir prazer, aversão, desejar ou 
não desejar está aos cuidados da consciência egóica. Assim como 
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tem responsabilidades também tem direitos. Você começa a 
entender como tudo isso está harmonicamente relacionado de um 
modo perfeito? 
 

O livre arbítrio permite sua consciência egóica depositar o que quer 
na sua consciência de base. Coisas boas ou ruins. Sementes boas 
ou inadequadas. Tudo depende de sua ignorância ou do 
conhecimento acumulado que você tem. 
 
Sua “consciência do momento presente” é sua salvação. Ela pode 
lhe apontar quando o ego quer ser mais do que pode ser. Ela pode 
ajudá-lo a ver que sua verdadeira identidade é divina e muito 
poderosa e que você não é a representação que seu ego faz de 
você para você. Esse é um processo de crescimento que vai libertar 
você da tirania do ego e colocá-lo em contato com seu verdadeiro 
centro que por ser a presença local de Deus em você, então, é um 
centro iluminado que tudo pode. 
 
Sendo Deus onipresente, onipotente e onisciente, de que modo ele 
se manifestaria em você? – com certeza de modo superior ao que 
se manifesta nos minerais, nas plantas e nos demais animais. Ele 
vai se manifestar no centro de sua existência, porque você foi 
criado a Sua imagem e semelhança. Você é Seu filho predileto, e 
Ele gostaria muito de reencontrá-lo, mas você decidiu adquirir sua 
consciência egóica (o discernimento do bem e do mal) no Jardim do 
Éden, e deve agora fazer o caminho de volta para Casa. Deus é 
sabedoria plena, mas o homem foi expulso do Éden antes que se 
tornasse tão sábio quanto Deus. Por isso o ego não tem sabedoria 
e precisa apelar para a consciência de base, onde se deposita toda 
sabedoria acessível ao homem. Essa é a História humana. 
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O sacrifício perfeito foi consumado por Jesus Cristo, livre de todo pecado. 
Assim fez por amor a nós e por nossa libertação definitiva do mal e das trevas. 

 
Todos os desafios que você encontra são desafios para você 
praticar e aprender a fazer o caminho de volta para sua Casa. Você 
sofre para não se perder. Sofre como um alerta, como uma chapa 

quente quando pisa onde não deve, quando sai do “caminho”. Ou 
você prefere ser insensível e não ser alertado? Isso seria bom para 
você? 
 
Peter Senge nos ensina em seu livro “A Quinta Disciplina” que a 
palavra Jesus em hebraico (Yeheshua) inclui os símbolos para 
Jeová com a a letra adicional “shin” no meio: “Aquele que foi, é e 
será (Jeová) + shin (liberta), ou seja “ a verdade (divina; essencial) 
o libertará”. Jesus o libertará, através da verdade, conduzindo-o de 
volta à Casa do Pai. Jesus é a liberdade em essência. 
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A racionalidade do ego é ótima para fazer cálculos e operações 
lógicas, mas você sabe que isso está longe de ser “sabedoria”, 
criatividade, inovação, e que não é suficiente para lidar com 
situações complexas e multifacetadas. Não serve para lidar com a 

incerteza, com o global e assim por diante.  
 
No novo milênio precisamos de nosso ser por inteiro, não apenas 
de nossas capacidades analíticas e racionais. Sabemos o quanto 
estamos em risco (nós e o planeta) se dependermos somente do 
ego e de sua racionalidade. Já entendemos isso no século XX. 
Precisamos agora forjar na prática um novo homem fundamentado 
em uma nova visão de mundo mais abrangente, quântica, integral e 
espiritualizada (mais consciente). 
 
 

          
         Podemos sentir a beleza, mas inexistem palavras para descrevê-la.  

 
 
 
Exercícios 
 
Consciência dos sentidos 
Olhe qualquer objeto e perceba como esse olhar se transforma em 
consciência desse objeto na sua mente. Você vê um lado do objeto, 
mas o outro está vedado desse ângulo de observação. Entre dentro 
do objeto com sua mente. Veja as origens desse objeto, como foi 
feito, as etapas, o conhecimento que foi usado para fazê-lo. 
 
Escute uma música (sem letra) e perceba como esse som se 
transforma em consciência na sua mente. Um som harmônico 
provoca sensações agradáveis e um som muito alto irrita. É o 
mesmo som em intensidades diferentes, provocando sensações 
diferentes. 
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Siga fazendo experiências com suas demais consciências 
sensoriais (gustativa, táctil, olfativa). Perceba que quando você não 
está bem emocionalmente você perde o gosto pelos alimentos. 

Perceba como os perfumes comunicam muitas coisas sobre quem 
os usa. Perceba as sutilezas das consciências sensoriais que talvez 
nunca houvesse observado. Faça suas descobertas. Pesquise. 
 
Consciência egóica 
Observe quantas vezes ao dia você faz representações para você 
sobre você mesmo. Veja como se olha no espelho e se identifica 
com a imagem que vê.  
Quantas vezes por dia você usa as palavras “meu”; “minha”; “eu 
penso”; “eu acho” (milhares?). 
 
Observe como somos críticos em relação aos outros. Ele/ela é ou 
pensa assim e eu sou diferente, ou penso diferente.  
 
Veja a quantidade de análises, conclusões, deduções, induções e 
outros processos lógicos que utiliza. Todas essas ferramentas 
pertencem à caixa de ferramentas do ego. 
 
Esta é minha família, minha casa, meus filhos, meu trabalho, meu 
espaço, meu isso e meu aquilo. Quem sabe compramos uma pasta 
ampla para levar todos esses documentos de posse juntos? 
 
Consciência do momento presente 
Quando você observa seu ego agindo e se comportando, quem 
está observando isso? – Deve ser uma parte de você que não é o 
ego, porque o vedor não pode ver a si mesmo. O olho não pode 
olhar o próprio olho. 
 
Essa consciência que é capaz de observar as outras consciências é 
a consciência do momento presente. Reconheça-a e faça dela uma 
aliada num suave processo de auto-análise, de autoconhecimento 
que deve ser acolhedor, amoroso e fraternal, para ser benéfico. 
Devemos amar a nós mesmos e ao próximo do modo imperfeito 
como somos agora (de modo acolhedor) ou será que acalentar 
raiva ou insatisfação em relação ao que somos e em relação aos 
demais seres humanos é o melhor caminho? – Ame a você e aos 
outros, não aos seus erros e falhas. Mude-se para melhor. 
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Observe quando seu ego se descontrola e você se comporta de 
modo inadequado no trânsito. Sua consciência do momento 
presente tem essa capacidade. Sem ela você não seria capaz 
dessa autocrítica.  

 
Consciência de base 
Observe quando sua consciência de base lhe revela algo 
instintivamente, quando você tem um “insight” de uma situação; 
quando tem um pressentimento, e quando num piscar de olhos faz 
a leitura de uma situação complexa. 
 
Aí reside um imenso poder pessoal ao seu dispor, que você precisa 
aprender a consultar, interagir, ouvir, relacionar-se com segurança. 
 
Experimente e sinta como essa consciência é real e presente. 
Observe aos poucos como todas essas consciências se relacionam 
de modo instantâneo. A consciência é uma só, mas tem todos 
esses aspectos que podemos considerar. Podemos viajar nela e 
“conhecer” seus múltiplos aspectos e complexa realidade. 
 
 

 
 
Na mitologia indiana, a rede de Indra interliga todos os humanos e todos os seres 
senscientes do universo numa mesma consciência universal. Que maravilha! 
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Compartilhe seus “problemas” com amigos e peça sua opinião 
 
Um terceiro passo possível, além de compartilhar com Deus, é 
compartilhar os nossos problemas com outras pessoas e perguntar 

a elas como vêem esses problemas. Pode ser que os vejam por 
ângulos os quais nunca nos ocorreram, modificando a visão que 
temos do que chamamos de “problemas”. Deus pode falar-nos as 
soluções que precisamos ouvir através dos amigos. 
 
Em muitas situações que as pessoas definem como problemáticas 
surge uma tendência ao isolacionismo, ao medo e à vergonha de 
compartilhar dificuldades com os demais. Essa confusão decorre de 
associarmo-nos aos problemas. Nós não somos os problemas que 
imaginamos, apenas os vivenciamos. Você não se torna mais fraco 
porque expressa os problemas que pensa ter. Ao contrário, abre 
muitas portas para sair dessas situações. 
 
Entenda e ajude resolver os “problemas” dos outros 
Quando você se envolve na busca de soluções para o que os 
outros vêem como “situações problemáticas” você percebe que 
muitos desses problemas são pseudo-problemas e a pessoa não 
está vendo outros aspectos da situação que você consegue ver. 
 
Dessa forma, ajudando os demais, você amplia sua consciência em 
relação aos seus próprios problemas, e visualiza novas soluções e 
saídas. Você estará exercendo a compaixão, que é tomar os 
problemas dos outros e procurar ajudá-los, com paixão, o que não 
quer dizer com emocionalidade negativa ou com sofrimento. 

                               
 
Na interação com os demais se pode ajudar a iluminar situações que para alguns são rotuladas 
como “problemas”, mas não são quando se olha diversos ângulos da questão. 
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Exercícios 
Comece com situações e problemas simples. Compartilhe com seus 
amigos pequenas dificuldades que você tem e peça seu auxílio. 
Você não precisaria, mas peça. Coloque-se nesse lugar. 

 
Vá aumentando com o tempo essa exposição para ver onde é o seu 
limite. Quanto mais você for capaz de se abrir com seus amigos 
mais íntimos, mais eles se abrirão com você e sua interação vai se 
aprofundar. 
 
Você descobre novas visões e ângulos nessas exposições? – Sai 
com mais experiência do que entrou? – É um processo válido? 
 
Faça ao contrário: Acolha pequenos problemas dos outros e 
participe, dê sugestões, procure ajudar de modo efetivo, imediato e 
objetivo. 
 
Aja com paixão, mas afaste sua emocionalidade e mantenha sua 
distância do problema. Sua ajuda é sua visão externa, imparcial. 
Explore ângulos que seu amigo(a) não percebe na situação. 
 
Veja como faz bem ajudar o outro e como esse processo tira o foco 
de você sobre você mesmo. Torna você mais humano e mais 
humilde. As pessoas passam a gostar mais de você, de sua 
capacidade de servir. 
 
Perceba como é importante entender primeiro o estado emocional 
do outro para depois você ser entendido, em todas as situações. 
Quando o outro está liberado emocionalmente, então escuta você 
com mais abertura, mais presente. Todos ganham nesse processo. 
 
 
Entenda a Lei de Causas e Efeitos 
 
Tudo tem uma ou várias causas. Não existem fenômenos sem 
causa, e toda causa provoca conseqüências. Bhuda ensinou que o 
sofrimento é real, mas ele não ocorre no vácuo. Existem causas 
para o sofrimento. Existe um estado sem sofrimento e existe um 
caminho para sair-se do sofrimento e ir-se em direção ao não-
sofrimento. 
 
Os pensamentos são causas. São energias criativas. Eles se 
materializam em ações, que são as conseqüências dos 
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pensamentos. Os pensamentos depositam orientações no seu 
subconsciente, que responde ao que lá for depositado, sem julgar. 
 
Você é o dono de suas ações passadas e presentes. Assuma plena 

responsabilidade por elas e inicie o processo de resgatar, limpar, 
polir, modificar tudo o que deve ser modificado dentro de você. 
Ninguém pode fazer isso por você. Essa é a lei de causas e efeitos, 
que vale no mundo cósmico para todos os seres. Deus é o puro 
silêncio e se comunica conosco através de Suas leis desde os 
tempos mais antigos. “Eu sou quem sou” escutou Moisés. Deus é.  
 
Tudo tem múltiplas causas e múltiplos efeitos. Vivemos num mundo 
complexo, onde tudo se relaciona com tudo de alguma forma. 
Nossa linguagem e nosso raciocínio são simples e lineares. Isso é 
interessante e tem seus benefícios, mas também traz limitações e 
tem implicações negativas. Os ideogramas chineses, por exemplo, 
trazem muitas vezes aspectos contraditórios dentro de um mesmo 
conceito. Isso se deve à complexidade que está presente no mundo 
e que nossa linguagem linear ocidental muitas vezes não considera. 
 
A complexidade, o global, o todo, a visão sistêmica são formas de 
pensamento que o grande mestre Edgar Morin nos convida sempre 
valorizar e praticar no século XXI. Elas são fundamentais. 
 
Exercício 
Observe um móvel qualquer de sua casa ou escritório e considere 
todas as causas que tiveram que ser somadas para este móvel 
estar aqui presente na forma e modo como está. 
 
Considere a plantação da árvore, a extração, processamento, 
pessoas que trabalharam nele, ferramentas feitas por outras 
pessoas. Pense no design, nas máquinas, construção das 
máquinas e perceba a relação de causas para algo existir. 
 
Observe que quando resumimos essas causas dizendo: materiais, 
mão de obra, insumos, tecnologia estamos simplificando bastante e 
perdendo a visão de toda a complexidade das relações de causa-
efeito dos fenômenos. Agimos assim com tudo, ou não? 
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Tudo está inter-relacionado com tudo, mas nosso ensinamento ocidental nos leva a 
separar tudo de tudo, como conseqüência do ego e do raciocínio lógico puro. 

 
Condições, eventos e circunstâncias 
Eventos acontecem para todos nós todo momento. Eventos que 
consideramos agradáveis, desagradáveis e neutros. O importante é 
como percebemos e reagimos aos eventos e não os eventos em si 
mesmo.  
 
Você está vivo e assim sendo tudo, todo o dia, vai lhe acontecer, 
como acontece com todos os seres que estão vivos. Isso faz parte 
de estar vivo. Coisas que você considera boas, inadequadas e 
neutras irão ocorrer todo dia. Nada disso vai mudar. Você é que 
necessita mudar o modo como reage aos eventos. 
 
Muito cuidado como você percebe qualquer evento que se 
apresente a você e muito cuidado como você reage. Quando não 
queremos o que nos ocorre e sentimo-nos impotentes, então nos 
sentimos frustrados e as sensações que vem junto são muito 
negativas. É uma forma de sentir raiva da situação. Aceite as 
condições, eventos e circunstâncias como parte da dinâmica e da 
complexidade maravilhosa da vida. 
 
Na complexidade de nossa vida pessoal e nos desafios que muitas 
vezes enfrentamos temos que considerar não só os eventos, mas 
os múltiplos sistemas às vezes simultaneamente presentes. Não é 
nosso propósito aqui aprofundar o pensamento sistêmico, mas ele é 
fundamental para o equacionamento de problemas complexos. 
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Abraçar a mudança significa viajar no tempo e no espaço, mas se 
você levar junto a “sabedoria” (dentro de você) então você estará 
preparado para vivenciar qualquer tempo e qualquer lugar. Todos 

os eventos ocorrem dentro das dimensões tempo-espaço-
conhecimento. 
 
Exercício 
Imagine que você mora em São Paulo e certo dia o tempo mudou 
quatro ou cinco vezes, uma hora fazendo calor, outra frio, ora com 
sol, ora com chuva. Você saiu logo cedo bem agasalhado e não 
consegue trocar essa roupa ao longo do dia. O que vai ocorrer? – 
Uma parte do dia você vai estar se sentindo bem, e outra parte vai 
passar muito calor.  
 
Imagine que você saiu com roupas leves achando que o tempo ia 
firmar. Ocorreu o contrário. Você vai passar bastante frio uma parte 
do dia. O mesmo vai ocorrer com grande parte dos paulistanos 
nesse dia. Não só com você. 
 
Condições, eventos e circunstâncias são assim. São mutáveis e 
quase nada previsíveis. Nada nos resta fazer que subir e descer 
com as ondas, já que estamos no mar da vida. Incidentes pouco 
prováveis ocorrem com todos e podem ocorrer conosco. Não 
devemos nos sentir mal por isso. 
 
Observe os eventos fortuitos que ocorrem com você e com os 
demais e separe-os dos eventos que lhe ocorrem, mas que você 
identifica causas e condições para que lhe ocorram. Perceba a 
diferença.  
 
Lembro-me de uns amigos americanos que voltando de viagem 
encontraram sua casa completamente incendiada por qualquer 
razão da natureza. Perderam absolutamente tudo incluindo móveis, 
roupas e pertences pessoais. Todos os colegas de trabalho 
reuniram doações para ajudá-los. Foi uma ação muito bonita porque 
aquilo poderia ter acontecido com qualquer um de nós.  
 
Todos nós sentimos que poderíamos ser aquele casal naquele 
momento. Não existe nada de errado com nenhum de nós quando 
coisas fortuitas ocorrem. Faz parte da nossa humanidade. Faz parte 
da vida do planeta e assim por diante. 
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                     Aceitar plenamente a mudança é parte integral de estar vivo. 

 
 
 
 
Esquema prático para você mudar sua vida e ser feliz 
 
Peça 
Peça por escrito. Seja objetivo e preciso. Não peça nada para si 
mesmo (no sentido de satisfazer vaidades do seu ego). Peça o que 
é justo você pedir e receber de seu Pai. Coloque esforços e 
energias na direção das coisas que quer realizar. Mantenha o foco. 
Quando pedimos muitas coisas não conseguimos fazer o “follow up” 
de nenhuma. Isso não funciona. Primeiro um objetivo na mente. 
Concentre os seus pedidos em bem poucas coisas relevantes. 
Depois de obtê-las peça outras. Um pouco de cada vez. Peça para 
o benefício de muitos. Nunca peça nada só para você. 
 
Acredite que recebeu  
Tenha fé que já recebeu.. Fé inabalável. Fé incondicional. Pense 
agora que o que você pediu já lhe pertence. Já está no correio 
divino para lhe ser entregue. Deus está providenciando a melhor 
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forma de atendê-lo. Não se preocupe como você vai ser atendido. 
Acredite que Deus vai atendê-lo da melhor forma para você. 
 
Receba   

Visualize os detalhes de tudo que vai receber. Viva esses detalhes. 
A visualização é uma técnica milenar, importantíssima em muitas 
práticas espirituais incluindo a Vajrayana (escola budista esotérica 
do Veículo de Diamante). Aja como se já tivesse recebido. Sinta o 
prazer de ter recebido. Sinta as emoções positivas quando se 
recebe algo que se quer muito.  
 
Agradeça   
Agradeça centenas de vezes por dia por tudo que já recebe de 
Deus. Observe todas as coisas que já recebe e seja muito grato. 
Aprecie e reconheça a ação de Deus na sua vida neste momento. 
Seja capaz de ver em todos os detalhes do seu dia os “pequenos 
milagres” que Deus faz em sua vida diária. Procure, encontre e 
agradeça.  
 
Generosidade e cuidado 

Dê aos outros (mesmo que seja na menor porção que você possa 
dar) tudo aquilo que você quer receber. Veja a você mesmo como 
um “canal de distribuição” de tudo que é grandioso e especial para 
as demais pessoas. Tenha cuidado e atenção com todos os 
demais. Quanto mais você usar seus poderes para ajudar os 
demais, mais você será ajudado, porque o universo precisa muito 
de intermediários para fazer as coisas grandiosas que quer fazer na 
terra entre os homens. Ele precisa de você. Vocês são um. A 
consciência egóica cria uma separação que não é real. 
 
Generosidade é você fazer o melhor que pode numa certa situação. 
Você conhece os seus limites. Não faça mais do que pode. Não 
faça menos. Cuidado e atenção devemos praticar nas mínimas 
coisas, até entregando um copo de água para alguém desejando 
que essa água faça coisas mágicas e maravilhosas para essa 
pessoa. Essa prática vai aguçar sua auto-percepção e irá levar-lhe 
à descoberta de detalhes sobre você mesmo que nunca suspeitou. 
Vai permitir você cuidar e dar muita atenção a você mesmo e isso é 
muito importante. Aumentará muito sua auto-estima. 
 
Paciência 

Praticar a paciência é sentar-se (mentalmente) quieto e relaxado e 
agir no momento certeiro. Ser paciente é agir no momento exato, 



Luiz M Flores                 Reflexões para o sucesso em tempos de crise 26 

não antes nem depois. Antes é cedo e depois é tarde. Essa é uma 
arte maravilhosa que seu subconsciente pode ensiná-lo como 
praticar e como se tornar um mestre. Ser mestre na paciência retira 
completamente toda ansiedade de toda situação. Seu semblante 

passa a expressar essa virtude. Experimente. 
 
A mente cósmica em você sabe o momento exato da ação. É 
intuitivo. Você só precisa ficar calmo e observar. Ficar quieto e 
relaxado. Sua ansiedade, excesso de movimento e preocupação 
não vai adicionar nada. Não vai resolver nada. Sorria e relaxe. 
Confie. 
 
Não se distraia com jogos e perdas de tempo.  
Algumas formas que o ego usa para aliviar as dificuldades são os 
“lenitivos”. Distrair-se na internet, jogar, beber, consumir drogas, 
fazer sexo ilícito, ou qualquer coisa que evite o contato consigo 
mesmo. Evite conviver com essa “falsa imagem” de si mesmo e que 
não dá prazer real. Busque a verdadeira felicidade. 
 
Quando você está sendo pago para executar algum projeto você 
não pratica esses “lenitivos”. Por que praticar agora quando está 
envolvido num projeto crítico para o seu desenvolvimento? – Pense 
nisso e mude. 
 
Exercício 
Quando estiver prestes a sentar-se no computador para jogar 
tempo fora, distraindo-se com grupos virtuais, jogos ou coisas do 
tipo substitua dez minutos desse tempo por uma leitura para o seu 
desenvolvimento pessoal. Selecione um livro que você gosta muito 
para essa finalidade. 
 
Observe como você pode exercer essa opção. Observe como o 
resultado é muito melhor que você imaginava. Veja como é muito 
mais fácil que pensava ser. 
 
Para ser campeão de natação basta você aprender a nadar cada 
vez melhor 1 minuto a mais por dia, durante 90 dias. No último dia  
você estará nadando com grande habilidade durante 90 minutos. 
Aplique esse conceito para atingir os objetivos que se propõe, 
mesmo que não venha ser campeão de natação. 
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Mantenha sua motivação elevada e invista no seu crescimento 
Sua “consciência do momento presente” é seu maior aliado. Como 
você está se sentindo agora? – Não está bem? – Motive-se. Leia 
algum Salmo. Leia textos motivacionais. Converse com amigos que 

podem ajudá-lo. Não permita que seu ego perca a fé em seu nome. 
Você não é o seu ego. Quem é você? – Você escolheu ser seu 
próprio centro.  – a divindade em você. Pratique a atenção plena. 
Observe a si mesmo em todos os aspectos. 
 
Seu ego como não é efetivamente nada de muito especial, então 
escolhe muitas máscaras que usa para fazer-se passar por alguém. 
Quando essas máscaras não resistem a ação do tempo e das 
circunstâncias, então ele entra em depressão e leva você junto.  
 
Aquele que dá um passo está um passo mais perto do objetivo 

O desenvolvimento individual é gradual. Deve ser gradual. Sua 
capacidade e volume de entendimento aumentam na medida em 
que busca ampliar sua consciência. É igual a fazer ginástica. Não 
pode haver uma mudança instantânea. O corpo não agüentaria. O 
mesmo ocorre com sua evolução mental e espiritual. Avance 
devagar e sempre. Quanto? – “na medida em que sua carroça 
agüentar”, parafraseando Bhuda. Um boi não pode puxar mais do 
que puxa, e não precisa puxar muito menos que pode. Na justa 
medida. Procure sua justa medida de crescimento. Comece 
praticando tudo que você entende e concorda e vá aos poucos 
absorvendo o que faz sentido para você. Experimente cada passo e 
os pratique na medida em que fizerem sentido em sua vida. Nunca 
como dogmas.  
 
O papel do esforço no crescimento pessoal 

Para você estar muito bem fisicamente você precisa investir um 
tempo diário no seu condicionamento físico. Tocar bem música 
requer treino. O mesmo ocorre para jogar tênis, praticar natação, 
futebol ou qualquer outro esporte. 
 
Acompanhar um gênero musical solicita escutar música todo dia e 
você pode fazer isso porque lhe dá prazer. O mesmo ocorre quando 
se gosta de ler, jogar xadrez, etc.  
 
Tudo requer uma dose de esforço e energia para fazer o que nos 
propomos melhor, com mais competência. Objetivando atuar com 
mais desenvoltura profissional cursamos uma faculdade ou um 
curso técnico durante alguns anos. Depois praticamos bastante. 
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O mesmo processo ocorre com seu autodesenvolvimento. Requer 
algum esforço. Pode requerer muito esforço se você quiser que 
grandes progressos aconteçam. Não existe lanche grátis. Tudo tem 

seu preço. 
 
Quanto vale seu autodesenvolvimento? – Quanto vale você ser 
feliz, alegre, de bem com a vida, bem sucedido em todos os 
sentidos que você merece? – Quanto você está disposto pagar? 
 
O tempo é inelástico. Não dá para você fazer tudo que gostaria no 
tempo que tem. Precisa fazer escolhas. Precisa postergar as 
recompensas. 
 
Qual escola ensina autodesenvolvimento para você? – Qual escola 
tem autodesenvolvimento no currículo? – Você tem aula de 
autodesenvolvimento na sua casa? 
 
É claro que aprendemos coisas boas em família, com os amigos, no 
trabalho, lazer, etc., mas será o necessário para fazermos grandes 
avanços nessa área? 
 
Será que o mundo do consumerismo estimula nosso 
autodesenvolvimento? – Quando nos desenvolvemos tendemos a 
consumir mais bobagens ou menos? – Nosso desenvolvimento 
interessa àqueles que vivem de vender produtos para o 
consumerismo desenfreado? 
 
Quando nos desenvolvemos como pessoas integrais protegemos 
melhor o planeta? 
 
Você tem que decidir quanto esforço está disposto a investir para 
crescer e o quanto isso vale a pena para você. Tem que avaliar se é 
feliz ou não, e se os “lenitivos” que você adota para conviver com o 
fato que não é feliz são suficientes para você. 
 
Lembre-se: energia e esforço são essenciais para o seu 
autodesenvolvimento. Você tem essa energia e essa capacidade, 
mas deve exercer seu livre arbítrio sobre como usá-las para o bem 
ou para o mal. Não existe livro, orientações ou terceiros que 
possam fazer isso por você. 
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Por outro lado, você não precisa investir no seu auto-
desenvolvimento com um enorme dispêndio de energia e esforço. 
Você pode começar aos poucos, igual uma criança inicia sua 
alfabetização e gradativamente pode ir longe, desde que tenha 

persistência e tenacidade.  
 
Esforço e energia são os resultados de um processo que você pode 
aperfeiçoar. Não caem do céu para ninguém. Você pode fazer. 
 
Depois que nos tornamos mestres em qualquer arte, então tudo 
muda. Nenhum esforço mais é necessário. Tudo acontece num 
passe de mágica, com muito pouco, quase nenhum esforço. 
 
No zen costuma-se dizer que o importante é o esforço para 
aprender a postura correta. No fim a meditação “acontece” para 
você naturalmente, sem nenhum esforço. Você entende isso? 
 
Aprenda a abrir o espaço, o tempo e o conhecimento 
 
Espaço 

Imagine uma bola de jogar boliche: a bola preta. Feche os olhos e 
vá aumentando no seu campo mental essa bola, cada vez mais, e 
mais, e mais até tornar-se uma bola gigantesca que você possa 
penetrar e verificar a imensidão de espaço que existe dentro dela. 
 
Para você ter uma idéia precisa considere o seguinte: o núcleo de 
um átomo dentro dessa bola é do tamanho de uma bola de futebol 
no centro de um estádio (Maracanã). Essa é a proporção correta. 
Assim sendo, do ponto de vista quântico, o que mais tem dentro 
dessa bola de boliche é espaço: uma infinidade de espaço. Todas 
as “bolas de boliche” da sua vida são assim. Você as vê como 
massas compactas de matéria, mas elas não são “de fato” isso. 
Isso muda como você percebe todos os “espaços” que você circula 
e se depara? – Abra sempre todos os espaços dessa forma. 
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Tempo 
O tempo segundo Einstein é um continuum no qual os eventos se 
sucedem, do passado, pelo presente em direção ao futuro. É um 
continuum direcional. Quando o tempo passa muito rápido é porque 
muitos eventos estão sucedendo-se e quanto passa muito devagar 
é porque nada está ocorrendo (não existem eventos). Einstein 
demonstrou ainda que o tempo é relativo, e não absoluto (depende 
da condição do observador).  
 
Podemos fazer quatro tipo de usos do nosso tempo: Trabalho ou  
lazer; uso cultural ou atendendo necessidades fisiológicas. Esses 
usos podem ser simultâneos, não necessariamente isolados. 
 
Você trabalha ou se diverte, mas pode divertir-se trabalhando 
quando gosta muito do que faz, ou ainda trabalhar se divertindo 
quando faz o que faz com humor e alegria. Isso é uma arte. 
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Você faz uso cultural do seu tempo quando estuda, participa de 
atividades culturais sem fins econômicos, quando se dedica à sua 
família, amigos, e suas necessidades fisiológicas incluem dormir, 
alimentar-se, banhar-se e assim por diante. 

 
Você pode depositar sugestões importantes no seu subconsciente 
enquanto dorme, quando conversa com Deus antes de dormir, pede 
e confia que Ele vai agir enquanto você repousa. 
 
Você trabalha ou se diverte sozinho ou com outras pessoas, mas 
quando trabalha sozinho pode ser para benefício de muitas pessoas 
e quando se diverte sozinho outros estão propiciando isso para 
você. 
 
Você equilibra o uso do tempo entre essas várias formas? – ou 
trabalha em excesso e não sobra tempo para mais nada? 
 
Agindo dessa forma você leva energia de casa para o trabalho, 
quando deveria ser o contrário. Você deveria trabalhar para levar 
energia, alegria e felicidade para sua casa, para quem você ama. 
Ou deveria ser o contrário? 
 
Você gerencia os eventos que vive? – ou você anda a reboque dos 
eventos, ou seja, os eventos lhe acontecem e você corre atrás? –  
 
Exercício 
Reveja suas prioridades, tudo que é relevante para você e que 
merece seu tempo, e elimine da sua frente os eventos “urgentes” 
que são prioridade D ou E na sua vida pessoal e profissional. O 
tempo é muito valioso e merece uma atenção de primeira classe. O 
tempo existe na relação com os eventos, não de forma 
independente (espaço-tempo na Física). 
 
Faça do tempo um aliado e você terá um ente poderosíssimo ao 
seu lado. Oponha-se ao tempo e ele passará sobre você como um 
rolo compressor. Cada coisa tem o seu tempo e temos que viver de 
acordo com o tempo das coisas. Existe uma multiplicidade de 
tempos paralelos rolando nesse continuum de eventos. Não é só o 
tempo do relógio do nosso pulso. Cuidado – nosso ego pode 
pregar-nos peças com sua lógica aparente! 
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Exercício 
Faça uma relação mental (ou por escrito se preferir) dos diferentes 
tempos que está vivendo atualmente (tempo de criar filhos, tempo 
de curtir o marido, a esposa, de estudar, de relaxar, de trabalhar e 

produzir, de crescer, de não fazer nada, e assim por diante). 
 
Caso sua vida esteja dominada por uma dimensão só do tempo e 
todas as demais estiverem comprimidas quais as sensações que 
isso causa em você? 
 
Que lista de ações você pode implementar para mudar um pouco 
isso? – Que trocas pode fazer entre uma dimensão do tempo e 
outra? – Por que não experimentar antes de dizer que não dá? 
 
Observe essas dimensões temporais “de fora”, não como uma 
vítima que não pode fazer nada. Lembre-se que tempo-espaço são 
aspectos de um mesmo fenômeno. Como você pode ganhar mais 
espaço e ao mesmo tempo ganhar tempo? 
 

 
 
Exercício 
“O tempo é um continuum no qual eventos se sucedem, do 
passado, pelo presente, em direção ao futuro.” (Albert Einstein) – O 
que essa definição significa para você? – E quando se trata de 
sistemas complexos e dinâmicos como fica essa questão do 
tempo? – Como Einstein demonstrou que o tempo (e também o 
espaço) são conceitos relativos, e não absolutos? (pesquise na 
internet um pouco mais sobre o tempo e amplie seus horizontes). 
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Exercício 
Experiências quânticas demonstraram que um mesmo elétron 
passa por dois buracos ao mesmo tempo, ou seja, o elétron ora se 
comporta como onda ora como matéria dependendo da posição do 

observador no experimento. Essa experiência quântica contradiz a 
definição de tempo de Einstein? 
 
Conhecimento 
Tudo é conhecimento (knowledge). Cada átomo, cada situação, 
cada gesto encerra uma imensidão de conhecimento. Goethe 
costumava dizer que as coisas têm um espírito próprio e que para 
entendê-las é preciso entrar nelas e vivenciá-las por dentro. 
 
Essa vivência tem que se dar com paixão e amor. Assim podemos 
interagir com tudo de modo integral, sem esquartejamento, sem 
mutilação, sem matança. A racionalidade gosta de analisar as 
partes, até que o todo e sua relação com tudo desapareçam. Isso é 
fruto da estreiteza de consciência do ego. Não é real. 
 
Nós ocidentais estamos acostumados a olhar uma flor, um vaso, 
outra pessoa, qualquer coisa, de modo superficial, de certo modo 
“pelos contornos”, pela aparência. Tudo tem um significado muito 
mais profundo, muito mais rico, porque tudo está relacionado com 
tudo, e tudo encerra um conhecimento fantástico, e acabamos 
percebendo apenas uma fração da realidade. Perdemos muito 
nesse processo e nos condicionamos a olhar todas as situações e 
eventos desse modo superficial, com pouca profundidade. Podemos 
treinar olhar tudo de modo mais integral, mais amoroso e menos 
superficial como nos ensinam os mestres budistas que 
agradecemos no final.  
 
Vivenciar o complexo, o global, o multifacetado, o integrado é uma 
educação essencial para o século XXI segundo Edgar Morin, o 
grande filósofo saferdita. Vamos treinar e praticar em todas as 
oportunidades e um dia chegaremos ao entendimento que tudo é 
em essência conhecimento (knowledge). Tudo é expressão da 
consciência e da verdade. 
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Exercícios 
Observe uma flor 
Vá entrando na flor pouco a pouco até chegar nas suas estruturas 
internas, nas suas células, no núcleo de cada célula e dentro do 

núcleo nos cromossomos e na estrutura genômica da flor. 
 
Veja como tudo o que a flor é está codificado nessa estrutura 
genômica, em cada célula. Todo o conhecimento está contido nas 
partes. Esse princípio permite a clonagem da flor ou de um animal. 
 

            
                                           Visão natural de uma flor 
 

                              
                                      Visão da estrutura celular da flor 
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Além da sua codificação genética a flor depende do sol, da lua, da 
luminosidade certa, da terra, da água, dos ventos, dos pássaros, do 
clima, dos insetos, dos minerais, do adubo natural, da sombra, da 

proteção das folhas e dos galhos, do fluxo da seiva da planta, e 
poderíamos seguir adiante numa multiplicidade infindável de fatores 
diretos e indiretos relacionando tudo com tudo. 
 
Você vê todos esses aspectos da realidade quando olha para uma 
flor ou só suas formas e (algumas) cores? – Quando praticamos ver 
a inter-relação de tudo com tudo nos aproximamos de Deus, que é 
a consciência única. 
 
Quando olhamos só os contornos e as cores tendemos a olhar a flor 
como um objeto distinto e não percebemos que sujeito e objeto 
existem mutuamente na consciência. Inexistem em separado, como 
o ego quer nos fazer crer.  
 
Objetivar o mundo, o outro e parte de si mesmo (afirmando às 
vezes que parte de si não lhe pertence, ou não querendo 
reconhecer as partes de si que não lhe interessam) é o processo 
que o ego utiliza para reinar, sentar no centro do trono, e afastar 
você de sua natureza essencial, de seu centro divino e plenamente 
consciente. 
 
Observe a figura abaixo: 
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Enquanto a figura é pequena não podemos discernir direito toda 
sua beleza e potencial. Na medida em que se abre e vamos 
penetrando em todos os seus detalhes, descobrimos que se trata 

de um mundo imenso dentro de um pequeno círculo, onde está 
depositado todo o conhecimento. 
 
Abra todas as coisas e perceba que em essência elas carregam 
uma imensidão de espaço, tempo e relações em abundância e 
enorme conhecimento. Não permita que a matança do ego prossiga 
retirando a vida e a beleza de todas as coisas e fenômenos. 
 
O conhecimento é o pai dessas duas crianças gêmeas chamadas 
tempo e espaço. Ele (o conhecimento) está nelas como os genes 
do seus pais estão em você. Em essência tudo é conhecimento, 
consciência, divindade. 
 
Exercício 
Parte do conhecimento do universo está armazenado no seu 
cérebro ou seu cérebro é um engenho físico que tem acesso ao 
conhecimento através de sua mente (que não está localizada no 
seu cérebro)? – Como se dá nosso acesso ao conhecimento? 
 
Onde se localiza sua mente? – No seu cérebro ou fora dele? Sua 
mente é individual, coletiva, ambas as coisas? 
 
Fraternidade – igualdade e liberdade 
Outro modo de entender o espaço, tempo e conhecimento é 
considerar a fraternidade, a igualdade e a liberdade. 
 
O espaço, o tempo e o conhecimento são as três dimensões 
básicas da existência. Tudo que existe situa-se dentro de algum tipo 
de espaço- tempo. Tudo é expressão da consciência. 
 
Assim o fazer (no espaço), o relacionar-se (em alguma escala 
temporal) e o pensar (exercer o conhecimento) são três dimensões 
essenciais da existência humana.  
 
O valor máximo no “fazer” é a fraternidade – fazer junto, fazer 
cooperando, fazer juntando competências e especialidades. Nesse 
caso sempre o resultado é melhor. Um grupo é sempre superior a 
um indivíduo porque o grupo inclui outras competências além 
daquelas que o indivíduo tem, mas para que isso ocorra é 
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necessário aprender a cooperar. Quando inexiste a cooperação o 
grupo é pior que o indivíduo. 
 
É necessário deixar o ego um pouco de lado e trabalhar junto com 

outros, irmanados com outros. Competindo e colaborando toda a 
vida vai prosperando e se desenvolvendo (mais colaborando que 
competindo). 
 
Que conjunto de valores decorrem da cooperação como valor 
máximo do fazer? - Liderança, energia, foco, generosidade, esforço.  
 
O valor máximo nas relações é a igualdade de direitos. Quando 
todos são homens livres, com direitos iguais, as relações são mais 
harmônicas e de nível superior. A relação entre o escravo e o 
senhor é vil e inferior à relação entre iguais. Disso ninguém duvida. 
 
Que conjunto de valores decorrem da igualdade nas relações? 
Comunicação respeitosa, fala cuidadosa, negociações, acordos, 
apreciação, reconhecimento, valorização do outro. 
  
O valor máximo do pensamento é a liberdade (de pensar o que se 
deseja e expressar nossas idéias). A liberdade requer 
responsabilidade (habilidade de resposta). 
 
Que conjunto de valores decorrem da liberdade no pensar? 
Responsabilidade (habilidade de resposta); ser pró-ativo; não 
reativo às situações; respeitar a liberdade dos outros, restringir-se 
as liberdades individuais para o bem comum, desenvolver 
habilidades para dar resposta a tudo.  
 
Existem respostas hábeis e inábeis para todas as situações. O 
autodesenvolvimento leva às respostas hábeis e à conquista da 
nossa verdadeira liberdade. 
 
Todos os exercícios e conceitos que buscamos aplicar no nosso 
autodesenvolvimento têm o propósito de aumentar nossa liberdade 
e nossa responsabilidade (nossa habilidade de resposta) a todas as 
situações.  
 
Quando somos capazes de responder a todas as situações com 
“respostas hábeis” (respostas adequadas) então desenvolvemos 
habilidades para viver bem conosco e nas relações.   
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                                     Liberdade – igualdade – fraternidade 

 
Quanto mais pura e limpa a mente, menos reativa se torna, e mais 
capaz de exercer respostas hábeis, no espaço e no tempo entre o 
que ocorre e nossa reação ao que ocorre. Existe espaço e tempo 
entre o que ocorre e suas reações? Existe conhecimento? – Abra 

esses espaços, crie esse tempo e aporte conhecimento. 
 
Quando inexiste espaço, tempo e conhecimento entre os eventos e 
as situações que vivenciamos e as reações que apresentamos não 
exercemos nossa liberdade, e nos tornamos escravos de nossa 
própria ignorância. Aprender a criar esse espaço, esse tempo e 
aportar conhecimentos e habilidades às nossas ações e reações é 
a essência da nossa busca por mais liberdade individual e coletiva. 
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Síntese dos exercícios propostos 
 
Auto-imagem e imagem das outras pessoas 
Mantenha sempre uma auto-imagem elevada. Identifique sua 

essência com a divindade e olhe-se a partir dessa relação perfeita. 
Tenha sempre a mesma imagem dos outros, que são em essência 
tao perfeitos como você. 
Observe suas qualidades e as qualidades das outras pessoas. 
Não seja sempre crítico em relação a você e em relação aos outros. 
 
Imagem do Cosmos (Universo Criado) 
Faça uma imagem do cosmos como um ser inteligente, que agrega 
todas as inteligências existentes no universo na “mente cósmica” da 
qual você participa. 
 
Visualize como todo o cosmos se conecta nessa “mente cósmica” 
de modo similar como você se conecta com seu cérebro. Sinta 
assim que o universo é tao vivo quanto você. 
 
Observe seu cérebro como um órgão sofisticado conectado à sua 
mente cósmica, quântica, local e não local; individual e universal. 
 
Expanda sua mente cósmica como se fosse um pequeno ponto na 
imensa mente universal. Expanda-a para que cresça milhares de 
vezes.  Observe esse processo de expansão.  
 
Observe o cosmos como um ser generoso, com o qual você pode 
se comunicar e que atende seus pedidos, mesmo que você não 
saiba como. 
 
 
Observação da respiração  
Sente-se comodamente e observe com os olhos fechados o ar 
entrando e saindo de seu nariz. Concentre-se visualmente na 
entrada do nariz.  
 
Quando distrair-se volte gentilmente a observar sua respiração.  
 
Comece com períodos de 15- 20 minutos e expanda esse exercício 
até períodos de 90 minutos. Mantenha-se focado em sua respiração 
e retorne suavemente quando perder o foco quantas vezes forem 
necessárias. 
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Apreciar e reconhecer 
Aprecie todas as coisas boas e positivas que você vivencia durante 
o dia. Reconheça e agradeça por tudo de significativo que Deus lhe 
oferece todo instante. Faça isso centenas de vezes por dia até que 

essa atitude se torne automática em você. 
 
Pratique esse exercício com os outros apreciando e reconhecendo 
o que os outros fazem por você todos os dias. Procure apreciar e 
reconhecer as menores coisas possíveis. 
 
Observação das emoções mentais e das sensações corpóreas 
Observe seu estado mental centenas de vezes por dia. Você está 
em geral otimista? – ou em geral pessimista? – ou neutro? 
 
Quando sente emoções negativas você fica nesse estado longos 
períodos de tempo? – ou retorna para o estado neutro ou otimista 
rápido? 
 
Você acha que gasta energia para permanecer otimista?  
 
Você está em geral alegre? Está quase sempre sorridente? – ou 
sente-se várias vezes com os nervos à flor da pele? – ou sente-se 
pessimista e com pouco motivo para estar alegre? 
 
Pratique sorrir e ser alegre consigo mesmo e com os outros. Todo 
objetivo de sua prática, de sua vida é ser alegre, feliz e servir aos 
demais com alegria e felicidade.  
 
Observe que sensações você sente no corpo ao longo do dia e da 
noite. São sensações negativas? – Descreva todas elas numa folha 
de papel e procure trabalhar para eliminar gradativamente cada 
uma delas com o passar do tempo. 
 
Sente-se confortavelmente, feche os olhos, mantenha a coluna 
levemente alinhada. Não relaxe demais, nem fique muito esticado. 
O ideal é sentar-se numa cadeira com encosto, mas não se 
encostar, mas poderá fazê-lo de vez em quando. 
 
Comece praticando cerca de quinze minutos de respiração e 
observação da respiração.  
 
Observe o seu corpo com os olhos fechados de alto a baixo 
vagarosamente. Comece no alto da cabeça e vá descendo 
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internamente até a ponta do pé. Faça o caminho inverso até o topo 
da cabeça. 
 
Não se detenha em nenhum local em específico. Procure sentir 

todos os seus órgãos internamente. Abra todos eles, sinta a energia 
da vida fluindo livremente por todos seus órgãos. 
 
Faça esse exercício cerca de dez vezes descendo e dez vezes 
subindo com duração média de dez minutos cada percurso de 
descida e subida completa. Tempo total cerca de 100 minutos. 
 
Oração  
Faça a oração do texto e depois procure relaxar completamente. 
Procure livrar-se completamente de tudo que entregou aos 
cuidados de Deus. Esqueça de tudo e se dedique a curtir a vida e 
aumentar seu estado de alegria e felicidade pessoal. 
 
Diga para você mesmo que esse é um exercício para você 
fortalecer sua fé incondicional em Deus.  
 
Faça sua oração preferida várias vezes ao dia sempre pedindo as 
graças que quer receber e agradecendo por tudo. 
 
 
Exercícios de autoconsciência  
 
Consciência dos sentidos 
Olhe qualquer objeto e perceba como esse olhar se transforma em 
consciência desse objeto na sua mente. Você vê um lado do objeto, 
mas o outro está vedado desse ângulo de observação. Entre dentro 
do objeto com sua mente. Veja as origens desse objeto, como foi 
feito, as etapas, o conhecimento que foi usado para fazê-lo. 
 
Escute uma música (sem letra) e perceba como esse som se 
transforma em consciência na sua mente. Um som harmônico 
provoca sensações agradáveis e um som muito alto irrita. É o 
mesmo som em intensidades diferentes, provocando sensações 
diferentes. 
 
Siga fazendo experiências com suas demais consciências 
sensoriais (gustativa, táctil, olfativa). Perceba que quando você não 
está bem emocionalmente você perde o gosto pelos alimentos. 
Perceba como os perfumes comunicam muitas coisas sobre quem 
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os usa. Perceba as sutilezas das consciências sensoriais que talvez 
nunca houvesse observado. Faça suas descobertas. Pesquise. 
 
Consciência egóica 

Observe quantas vezes ao dia você faz representações para você 
sobre você mesmo. Veja como se olha no espelho e se identifica 
com a imagem que vê.  
Quantas vezes por dia você usa as palavras “meu”; “minha”; “eu 
penso”; “eu acho” (milhares?). 
 
Observe como somos críticos em relação aos outros. Ele/ela é ou 
pensa assim e eu sou diferente, ou penso diferente.  
 
Veja a quantidade de análises, conclusões, deduções, induções e 
outros processos lógicos que utiliza. Todas essas ferramentas 
pertencem à caixa de ferramentas do ego. 
 
Esta é minha família, minha casa, meus filhos, meu trabalho, meu 
espaço, meu isso e meu aquilo. Quem sabe compramos uma pasta 
ampla para levar todos esses documentos de posse juntos? 
 
Consciência do momento presente 
Quando você observa seu ego agindo e se comportando, quem 
está observando isso? – Deve ser uma parte de você que não é o 
ego, porque o vedor não pode ver a si mesmo. O olho não pode 
olhar o próprio olho. 
 
Essa consciência que é capaz de observar as outras consciências é 
a consciência do momento presente. Reconheça-a e faça dela uma 
aliada permanente num suave processo de auto-análise, de auto-
conhecimento que deve ser acolhedor, amoroso e fraternal, para 
ser benéfico para você. 
 
Observe quando seu ego se descontrola e você se comporta de 
modo inadequado no trânsito. Sua consciência do momento 
presente tem essa capacidade. Sem ela você não seria capaz 
dessa auto-crítica.  
 
Consciência de base 
Observe quando sua consciência de base lhe revela algo 
instintivamente, quando você tem um “insight” de uma situação; 
quando tem um pressentimento, e quando num piscar de olhos faz 
a leitura de uma situação complexa. 
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Aí reside um imenso poder pessoal ao seu dispor, que você precisa 
aprender a consultar, interagir, ouvir, relacionar-se com segurança. 
 

Experimente e sinta como essa consciência é real e presente. 
 
Observe aos poucos como todas essas consciências se relacionam 
de modo instantâneo. A consciência é uma só, mas tem todos 
esses aspectos que podemos considerar. Podemos viajar nela e 
“conhecer” seus múltiplos aspectos e complexa realidade. 
 
Pratique abrir seus problemas para os outros 
Comece com situações e problemas simples. Compartilhe com seus 
amigos pequenas dificuldades que você tem e peça seu auxílio. 
Você não precisaria, mas peça. Coloque-se nesse lugar. 
 
Vá aumentando com o tempo essa exposição para ver onde é o seu 
limite. Quanto mais você for capaz de se abrir com seus amigos 
mais íntimos, mais eles se abrirão com você e sua interação vai se 
aprofundar. 
 
Você descobre novas visões e ângulos nessas exposições? – Sai 
com mais experiência do que entrou? – É um processo válido? 
 
Acolha o problema dos outros sem envolvimento emocional 
Faça ao contrário: Acolha pequenos problemas dos outros e 
participe, dê sugestões, procure ajudar de modo efetivo, imediato e 
objetivo. 
 
Aja com paixão, mas afaste sua emocionalidade e mantenha sua 
distância do problema. Sua ajuda é sua visão externa, imparcial. 
Explore ângulos que seu amigo(a) não percebe na situação. 
 
Veja como faz bem ajudar o outro e como esse processo tira o foco 
de você sobre você mesmo. Torna você mais humano e mais 
humilde. As pessoas passam a gostar mais de você, de sua 
capacidade de servir. 
 
Perceba como é importante entender primeiro o estado emocional 
do outro para depois você ser entendido, em todas as situações. 
Quando o outro está liberado emocionalmente, então escuta você 
com mais abertura, mais presente. Todos ganham nesse processo. 
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Causas e efeitos  
Observe um móvel qualquer de sua casa ou escritório e considere 
todas as causas que tiveram que ser somadas para este móvel 
estar aqui presente na forma e modo como está. 

 
Considere desde a plantação das árvores, a extração, 
processamento, pessoas que trabalharam, que usavam roupas, que 
foram feitas por outras pessoas. Pense no design, no projeto, nas 
máquinas, construção das máquinas e perceba a imensa relação de 
causas diretas e indiretas para algo existir. 
 
Observe que quando simplificamos essas causas dizendo: 
materiais, mão de obra, insumos, tecnologia estamos simplificando 
bastante e perdendo a visão de toda a complexidade das relações 
de causa-efeito dos fenômenos. Agimos assim com tudo, ou não? 
 
Condições, eventos e circunstâncias 
Imagine que você mora em São Paulo e certo dia o tempo mudou 
quatro ou cinco vezes, uma hora fazendo calor, outra frio, ora com 
sol, ora com chuva. Você saiu logo cedo bem agasalhado e não 
consegue trocar essa roupa ao longo do dia. O que vai ocorrer? – 
Uma parte do dia você vai estar se sentindo bem, e outra parte vai 
passar muito calor.  
 
Imagine que você saiu com roupas leves achando que o tempo ia 
firmar. Ocorreu o contrário. Você vai passar bastante frio uma parte 
do dia. O mesmo vai ocorrer com grande parte dos paulistanos 
nesse dia. Não só com você. 
 
Condições, eventos e circunstâncias são assim. São mutáveis e 
quase nada previsíveis. Nada nos resta fazer que subir e descer 
com as ondas, já que estamos no mar da vida. Incidentes pouco 
prováveis ocorrem com todos e podem ocorrer conosco. Não 
devemos nos sentir mal por isso. 
 
Observe os eventos fortuitos que ocorrem com você e com os 
demais e separe-os dos eventos que lhe ocorrem mas que você 
identifica causas e condições para que lhe ocorram. Perceba a 
diferença.  
 
Aquele que dá um passo está um passo mais perto do objetivo 
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Persista no seu auto-desenvolvimento. Faça isso todos os dias 
durante alguns minutos. A persistência e a regularidade são mais 
importantes que o volume de horas. 
 
Lista de verificação  
A lista abaixo foi preparada como um índice remissivo sobre todos 
os assuntos e temas que você pode praticar para promover seu 
autodesenvolvimento. 
 
O ideal seria que cada uma dessas perguntas se apresentasse a 
você no momento exato que fosse necessário para nortear suas 
ações. Para que isso ocorra é necessário algum investimento inicial. 
É como aprender a andar, entende? – Até se tornar algo reflexo 
caímos e trombamos bastante. 
 
O dia-a-dia (e o trabalho) apresenta inúmeras oportunidades para a 
prática de grande parte da lista que segue. Nesse sentido podem 
ser grandes mestres e auxiliares do nosso autodesenvolvimento. A 
árvore cresce forte com adubo e estrume. Podemos fazer o mesmo 
usando nossas falhas e erros como adubo e estrume do nosso 
crescimento pessoal. 
 
Como eu costumo trabalhar com essa lista? – De modo seletivo, ora 
praticando um aspecto, ora outro de acordo com as situações. 
Procuro também refletir bastante quando ajo ao contrário do que 
deveria ser, em função da ignorância, dos maus hábitos e das 
dificuldades arraigadas há muito tempo, mas não desanimo porque 
esse é um processo natural. É uma transformação gradual. Tem 
que ser exercido com amorosidade, cuidado de um lado e sem 
complacência, sem procrastinação de outro. É uma arte. Boa sorte.  
 
A espiral da vida 

1. Vive seu dia-a-dia em um estado negativo ou muito positivo e 
elevado? 

 
2. Você se distrai sempre com jogos, bebida, internet ou outras 

formas para aliviar os sentimentos negativos que tem de si 
mesmo? 

 
3. Que auto-imagem faz de você e dos outros? 

 
4. Que imagem faz do universo? – da mente cósmica? 
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Introspecção – a viagem interior 
1. Observação da respiração – pratica algumas vezes por dia? 

 
2. Observação das emoções e das sensações – pratica? 

 
3. Faz orações ao longo do dia ou à noite? (orações curtas de 

uma frase ou duas também são orações!)  
 

4. Pratica a consciência dos sentidos?  
 

5. Vive mais para o prazer dos sentidos? 
 

6. Pratica a consciência do ego? – é muito egocêntrico? 
 

7. Pratica a consciência de base? – escuta seus instintos? 
 

8. Pratica a consciência do momento presente?  
 

9. Está atento ao jogo das consciências? – acompanha? 
 

10. Procura estar sempre atento a si mesmo em todos os 
sentidos? 

 
 
 
 
 
 
Relações  

1. Coloca seus “problemas” para os outros e pede ajuda? 
 

2. Oferece ajuda aos outros para solucionar seus “problemas”? 
 

3. Pratica observar as causas e efeitos dos fenômenos? 
 

4. Investiga cada fenômeno a fundo, em toda sua 
complexidade? 

 
5. Aceita bem a mudança, as condições que vigoram agora, os 

eventos inevitáveis?  
 

6. Ou se irrita quando tudo não segue da mesma forma que 
estava? -  
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Pedir – visualizar – receber – agradecer 
 

1. Você pede o que quer para seu subconsciente? 

 
2. Pede poucas coisas relevantes para você e para os demais? 

 
3. Pede sem egocentrismo? (não deve pedir para satisfazer o 

ego) 
 

4. Mantém o “acompanhamento” do que pede? Tem foco? 
 

5. Você tem fé inabalável que está recebendo o que pede? 
 

6. Tem fé incondicional? 
 

7. Ao mesmo tempo relaxa e confia depois de pedir e entrega 
nas mãos de Deus? 

 
8. Evita preocupar-se e deixa Deus no controle da situação? 

 
9. Você visualiza os detalhes do que está recebendo? 

 
10. Você sente antecipadamente a alegria de estar 

recebendo? 
 

11. Você agradece todos os dias pelas centenas de coisas 
que já recebe? 

 
12. Você agradece pelos pequenos milagres que Deus faz 

na sua vida todos os dias? 
 

13. Aprecio e reconheço tudo centenas de vezes por dia? 
 
Generosidade – atenção – cuidado – paciência - alegria 
 

1. Você pratica a generosidade todos os dias? – Oferece o 
melhor de si em cada situação?  

 
2. Você pratica a atenção? – ouve mais que fala? 

 
3. Interessa-se efetivamente pelos outros e por suas idéias? 
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4. Procura chamar as pessoas pelo nome? 
 

5. Você é cuidadoso no falar? – Nunca ofende os outros com 
palavras? 

 
6. Você é cuidadoso não pensando mal dos outros? – Não faz 

comparações entre pessoas? 
 

7. Você é paciente e espera o momento certo para agir? 
 

8. Não se estressa esperando nem perde o tempo de nada? 
 

9. Procura manter seu estado mental e emocional elevado, 
alegre, positivo?  

 
10. Usa recursos para retomar seu bom humor quando o 

perde? 
 

11. Procura sorrir o tanto quanto pode ao longo do dia? 
 
Autodesenvolvimento 
 

1. Mantém algum livro de Salmos no carro ou no trabalho para 
ler quando precisa? 

 
2. Investe todos os dias um pouco no seu autodesenvolvimento? 

 
3. Ou só investe no seu amadurecimento uma vez ou outra, 

principalmente quando as coisas não estão bem? 
 
Espaço – tempo – conhecimento 
 

1. Faz o treino da bola de boliche abrindo o espaço e considera 
o profundo significado desse exercício? Aprende cada vez 
mais com esse exercício? 

 
2. Pensa sobre os vários “tempos” que vive na sua vida e 

considera todos esses “tempos” em paralelo? 
 

3. Equilibra bem o tempo que vive (família, trabalho, cultura, 
lazer, etc.) ou concentra o tempo no trabalho e desequilibra 
tudo? 
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4. Leva energia do trabalho para casa ou leva de casa para 
poder trabalhar? 

 
5. Trabalha para o bem de todos que ama e para o seu bem, ou 

é um escravo do trabalho à custa de suas relações e da sua 
vida? 

 
6. Você usa o trabalho para aprender, crescer e praticar muitas 

coisas para o seu autodesenvolvimento e dos demais? 
 

7. Você usa o trabalho como mestre de sua vida pessoal? 
 

8. Você se diverte trabalhando e trabalha se divertindo? 
 

9. Anota idéias interessantes que lhe ocorrem quando se 
diverte? 

 
10. Procura tomar consciência que tudo é em essência 

conhecimento? 
 

11. Pensa sempre que assim como matéria e energia são 
aspectos da consciência, segue-se que todo fenômeno 
também é. 

 
12. Considera que tudo é uma manifestação da consciência 

plena? – Tudo é uma manifestação de Deus. 
 

13. Você considera que tudo encerra uma grande 
quantidade de conhecimento? – Tudo é em essência 
conhecimento. 

 
Lembre-se das palavras do Bhuda: “Aquele que dá um passo em 
direção aos seus objetivos está um passo mais perto. Aquele que 
dá cem passos está cem passos mais perto, e aquele que percorre 
todo o caminho chegará lá.” – É inexorável você chegar em lugares 
brilhantes e iluminados se decidir dirigir-se a tais lugares, mesmo 
que um passo de cada vez. Como poderia ser diferente? 
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                                          Jardim zen-budista 
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