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Motivação, Aspiração e Devoção 
 

 

*Clique no post original se quiser ver o vídeo em Inglês com as legendas em português. 

 

Motivação, aspiração e devoção – apoiamo-nos neles como suporte à nossa prática do 

Dharma. Neste ensinamento, filmado em Khandro Ling, no Brasil em março de 2015, 

Phakchok Rinpoche ensina sobre as três joias que satisfazem os desejos que ajudam a 

nossa prática.   

Se queremos ser bons praticantes, persistentes e determinados, precisamos destas três 

habilidades básicas. Primeiro, devemos certificar-nos de começar a nossa prática com a 

motivação. Depois, devemos perfumá-la e infundi-la com a devoção. Assim, a motivação 

vem primeiro e, ao longo da via mantemos a nossa devoção. Finalmente, podemos selar 

a nossa prática com a aspiração. A motivação é como olhar para um espelho – é o nosso 
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reflexo. E a devoção reflete a realização da nossa natureza. A aspiração reflete os 

resultados futuros. Assim, estes três aspetos refletem a nossa prática. 

Embora, tenhamos escutado muitos ensinamentos sobre a devoção e a motivação, não 

ouvimos tanto sobre a aspiração. Aqui, Rinpoche lembra-nos que a aspiração é o reflexo 

dos nossos resultados futuros e aponta-nos na direção correta. 

 

Questão para Refletir 

Esta semana, e nas semanas seguintes, encontre tempo para observar a sua própria prática. 

Tem negligenciado uma destas pedras basilares? Se sim, talvez queira passar mais alguns 

minutos nessa pedra basilar durante as próximas semanas.  

Há alguma que considere particularmente útil para a sua prática? O que significa para si a 

contemplação e a reflexão sobre essa pedra basilar? 

Se você estiver interessado em mais ensinamentos do Dharma em 

português, recomendamos os cursos online Treinando a mente e O 

Sutra da Nobre Sabedoria na Hora da Morte, ambos gratuitos, para 

o público em geral e essenciais para aprender sobre meditação. 

Também está disponível O Caminho da Meditação nível 1. Os 

rendimentos deste curso são distribuídos para dar suporte ao site do 

Instituto Samye e financiar projetos dentro da mandala de Phakchok 

Rinpoche. 

Se você quiser ler mais artigos do Instituto Samye em português, 

clique aqui para ver a lista. (Cada artigo tem uma seção “Traduções” 

na parte inferior da página; clique no link “Português”). 
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