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Desenvolvendo a Certeza na Prática Budista  

 

Desenvolva a certeza na prática budista e você prosseguirá com mais rapidez e eficácia 

ao longo do caminho. Desenvolver a certeza no Dharma leva tempo e disposição para 

aplicar as instruções. Neste ensinamento, Phakchok Rinpoche nos lembra como 

devemos praticar autenticamente e dá conselhos pessoais baseados em sua própria 

experiência. 

Podemos ler muitos livros do Dharma, mas Rinpoche nos lembra: “Aprender o Dharma 

não é apenas aprender as palavras”. 

CERTEZA EM TRÊS PASSOS 

1. Ouça os ensinamentos e certifique-se de que entendeu o que foi falado. 

2. Aplique as práticas na vida diária. Se não nos aplicarmos, não ganharemos 

nenhuma experiência.  

3. A experiência da prática meditativa irá clarear as dúvidas e a confusão.  
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PERGUNTAS PARA AUTO-REFLEXÃO 

Que melhoras eu tive em cinco anos? Devemos revisar regularmente nosso progresso. 

Seja honesto - suas emoções negativas foram reduzidas por meio da sua prática? 

ocorreram mudanças em sua mente? Quando examinamos nossa própria experiência, 

sabemos a resposta. 

CERTEZA: COMO PROGREDIR? 

Primeiro, recebemos os ensinamentos. Então dedicamos tempo para a prática, 

aplicando-a corretamente. Isso significa que entendemos todos os pontos sem adicionar 

nossas próprias interpretações, criações ou sem deixar coisas de fora. Não assuma que 

você pode fazer ajustes. Em vez disso, pratique conforme for instruído. 

IMPERMANÊNCIA - UM GRANDE MOTIVADOR! 

Este é o tempo do estado intermediário. Agora estamos no estágio intermediário entre 

o nascimento e a morte, não estamos? Temos muitas oportunidades para praticar agora, 

mas também devemos entender que a morte é definitivamente certa. Então agora é a 

hora de praticar! 

 

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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