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Superando a Preguiça: Como Melhorar 
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Phakchok Rinpoche nos ensina como superar a preguiça e a falta de progresso no 

caminho espiritual. Quando ele explica sobre a preguiça, como um apego, à 

primeira vista pode parecer surpreendente. Mas se examinarmos de perto, 

podemos ver como manter a sensação de ter problemas ou ser preguiçoso é uma 

forma de apego que pode causar problemas. 
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Superando a Preguiça - Não Alimente o Hábito! 

 

Qual é a melhor forma de se aperfeiçoar? 

Como deixar de ser preguiçoso ou 

superar as dificuldades? Quando 

fazemos questão de ser preguiçosos ou 

nos debruçamos sobre obstáculos que 

tendem a alimentar o hábito de ter 

problemas, estamos dando às coisas 

mais peso do que elas merecem. 

Isso significa que estamos realmente nos segurando aos nossos problemas, não 

é? Pense nisso – quando dizemos que precisamos melhorar X ou Y, muitas vezes 

estamos realmente nos apegando a este fato como se fosse algo sólido. Estamos 

nos identificando com um problema. E isso em si, essa retenção, significa que você 

não vai melhorar. 

Em um exemplo divertido, Rinpoche nos lembra que reclamar das coisas não 

resolve o problema. Se ganhamos peso, mas não nos exercitamos, podemos 

reconhecer que os dois fatores se interligam. Da mesma forma, se não 

praticarmos, mas dissermos que nossas mentes estão muito ocupadas – pode 

haver ai uma conexão! 

 

Aceitando a Nossa Própria Preguiça - Mas Ultrapassando 

Este Ponto 

Em vez de reclamar, a melhor maneira de melhorar e se curar é aceitar as coisas 

com mais calma. Bater em nós mesmos por sermos preguiçosos não muda muito, 

não é? E maneiras fáceis ou atalhos não trazem muitos benefícios – na verdade, 

temos que nos esforçar. 
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O caminho espiritual é como exercitar nosso corpo físico. Precisamos parar de 

reclamar – e apenas praticar um pouco. Pense cuidadosamente sobre como 

resolvemos nossos problemas. Desta forma podemos evitar levar nossas 

tendências habituais, de nossa vida mundana, para nosso caminho espiritual. 

Reflita, aceite seus problemas, vá em frente e comece sua prática gentilmente! 
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