
 
 

MEDITAÇÃO DE DESCANSAR NO SILÊNCIO DO DISCURSO1 

Encontre uma posição confortável para o seu corpo. Tome consciência do que o rodeia, consciência da 

presença de outros reunidos aqui. Lembre-se que tem o apoio de todos aqui, e que também é um apoio 

para os outros.  

Traga a sua atenção para este momento, aqui e agora.  

Traga a sua atenção para o silêncio. Escute o silêncio, ouça o silêncio, sinta o silêncio. 

Descanse a sua atenção total e aberta na coroa da sua cabeça. Inspirando pelo nariz, respire 

suavemente, devagar e profundamente. Enquanto expira, liberte a impressão de esforço e descanse 

profundamente no silêncio deste momento. Reflicta sobre o sentimento do “eu” que está separado, 

desligado, que se sente amarrado ou contraído de qualquer forma, e permita que esse sentimento de 

“eu” descanse no silêncio. Sinta uma profunda sensação de abertura e paz enquanto descansa em 

silêncio no chakra da coroa. 

Traga a sua atenção para a área interior e à volta da sua garganta. Inspirando pelo nariz, respire 

suavemente, devagar e profundamente. À medida que expira, liberte qualquer tensão ou esforço que 

tenha na sua voz. Liberte o esforço e a luta de quaisquer vozes que o criticam ou julguem a si mesmo ou 

aos outros e descanse. Descanse, consciente do silêncio. Completo, como está neste momento 

enquanto descansa em silêncio no chakra da garganta. 

Traga a sua atenção para a área interior e em redor do seu coração. Inspire suavemente, devagar e 

profundamente. Enquanto expira, liberte o esforço de todas as histórias que carrega sobre si mesmo, 

sobre os outros, sobre o mundo. À medida que as histórias se soltam e se libertam, permita que os seus 

pensamentos e sensações respirem. Enquanto descansa em silêncio, o silêncio no seu coração é rico em 

qualidades curativas. Cada respiração é uma respiração nutritiva e curativa. Sinta o calor da bondade de 

amor, da compaixão, da alegria espontânea, da equanimidade. Permita a qualquer coisa que precise que 

o apoie enquanto descansa em silêncio no chakra do coração. 

Traga a sua atenção para a área dentro e em redor do seu umbigo. Inspire suavemente, devagar e 

profundamente. Ao expirar, liberte qualquer esforço de tentar, de empurrar, de esforçar-se. Liberte 

qualquer esforço de evitar ou adiar. Liberte este esforço e descanse na plenitude do silêncio deste 

momento. Ligue-se com a fonte de bondade que é. Permita que esta bondade se expanda através do 

seu corpo. Imagine esta bondade a fluir para a sua vida, disponível para si e para os outros e descanse 

em silêncio no chakra do umbigo. 

Traga a sua atenção para o abdómen inferior e pélvis. Inspire suavemente, devagar e profundamente. À 

medida que expira, liberte qualquer tensão relacionada com fazer, alcançar, realizar, ter sucesso. Liberte 

esse esforço e descanse na plenitude do silêncio deste momento. Enquanto descansa no silêncio, está 

ligado à fonte. Deixe emergir o fluxo espontâneo de expressão positiva. Sinta a inspiração para 

beneficiar os outros desperta em si enquanto descansa em silêncio no chakra secreto. 

 
1 N. do T. – Este texto foi traduzido da versão original em Inglês para Português de Portugal. 



 
 

Descanse no profundo silêncio que atravessa todo o seu corpo. Torne-se o silêncio. Sinta a profunda paz 

de descansar na fonte - a abertura ilimitada de ser — consciente, conectado, completo neste momento. 

Nada está a faltar. 

Respire para dentro e para fora pelo seu corpo inteiro e esteja consciente de modo a que a respiração e 

a consciência estejam a limpar obstáculos e bloqueios e a trazer luz e cura. Descanse na abertura, luz e 

no calor curativo em cada uma destas áreas dos chakras e em todo o seu corpo. Cada inalação traz 

frescura e energia para limpar e remover o que o está bloqueando. Cada exalação ajuda-o a descansar 

mais profundamente, conectado com o silêncio, conectado com a fonte, conectado com as qualidades 

curativas que espontaneamente emergem. 

Ou está a descansar completamente, ou estás em processo de limpeza e descanso. Se perder a ligação, 

esteja consciente de que está desligado, volte para o processo respiratório e continue. Esteja consciente 

se se desligar, volte para a respiração, e continue a limpar, a libertar e a descansar na plenitude e 

qualidades nutritivas do silêncio. 

 

[Introdução do período de recitação do mantra]  

Cante o mantra A OM HUNG. 

Enquanto canta A, luz branca irradia do espaço infinito a partir das testas de todos os seres iluminados e 

entra na sua testa. Esta luz penetra e purifica o seu corpo de dor, a sua identidade, e todas as condições 

kármicas, lesões e doenças relacionadas com o seu corpo. Esta luz toca todas as células do seu corpo 

desbloqueando e abrindo os seus canais e os seus chakras. Sinta uma sensação pervasiva de quietude, 

uma profunda ligação com o espaço infinito, a fonte iluminada de todas as qualidades positivas. Irradie 

luz branca a partir deste espaço sagrado e ilimitado para os outros, purificando os seus obscurecimentos 

e doenças kármicas e levando a cura. 

Enquanto canta OM, luz vermelha irradia do espaço infinito a partir da garganta de todos os seres 

iluminados e entra na sua garganta, purificando o seu discurso de dor - discurso que ofende e fere a ti e 

aos outros. Sinta uma profunda ligação com o silêncio. A partir da consciência desse silêncio, sinta que o 

poder e a claridade da sua verdadeira voz emergem. Irradie luz vermelho para os outros para purificar e 

curar o seu discurso de dor trazendo a cura das divisões, trazendo paz. 

Enquanto canta HUNG, luz azul irradia do espaço infinito a partir do coração de todos os seres 

iluminados. Entra no seu coração e purifica a sua mente de dor - permeando todos os seus medos, 

feridas de emocionais, dúvidas e obscurecimentos. Conecte-se com uma profunda abertura no seu 

coração. Desde a consciência da abertura do seu coração emergem as quatro qualidades 

incomensuráveis do amor, compaixão, alegria e equanimidade. Receba cura profunda e beneficie destas 

qualidades que espontaneamente surgem. Da luz no seu coração irradie estas qualidades 

incomensuráveis para os outros, curando as suas feridas e despertando as suas qualidades positivas.   

A OM HUNG... 

[período de recitação do mantra de 5 minutos] 

 



 
 

 

[Introdução do período de meditação silenciosa de 15 minutos] 

Descanse completamente no silêncio. O silêncio é rico em qualidades curativas. Descanse na fonte 

interior, espaciosa e ilimitada, consciente, ligado à plenitude do ser. Nada falta; está completo neste 

momento.  

[Continuamos alternando 5 minutos de mantra, 15 minutos de silêncio] 


