






Concentre seu coração e sua mente em uma Presença Divina:
Imagine uma forma de Pura Luz Dourada e Jesus, Nossa Senhora, 

Buddha ao centro...
“Através de vossa bênção, de vossa Graça e sob Vossa Direção, 

pelo poder da Luz que de Vós emana:
Possa  meu karma negativo, minhas emoções destrutivas, 
obscurecimentos e bloqueios serem purificados e removidos;

Possa eu me ver perdoado de todo o mal que fiz e que pensei;
Possa eu consumar essa profunda prática de Phowa e ter uma 

morte boa e serena; 
E, pelo triunfo de minha morte, possa eu ser capaz de ajudar 

todos os outros seres, em todos os planos.”



• O assunto traz questões como:
• A) A morte trás a extinção da identidade que usamos?
• B) Os que já morreram estavam conscientes da aproximação da 

morte?
• C)Como é o processo de morrer?
• D) Como se ingressa na vida após a morte?
• E) Em que condições se dá o despertar após a morte física?
• F)Há continuidade da personalidade e memória, afeto, interesses?
• G) Há na outra vida tempo, trabalho, negócios...?
• H) Podemos esperar nos reunirmos com quem gostamos?
• I) O que podemos oferecer à morte?
• J) Pode alguém fazer planos para a vida depois da morte do corpo 

físico?



• O autor de “Através do Portal da Morte” Geoffrey Hodson, yogue,
teósofo e clarividente completo, ao observar várias pessoas perto da
passagem diz, respondendo a pergunta: “estão essas pessoas
conscientes do processo da morte física?” Diz o autor: “Geralmente,
não. A falta de oxigenação do cérebro produz um acontecimento
semelhante ao sono. Dizem os tibetanos, “semelhante a um desmaio”.
Mesmo que tenha havido sofrimento antes da morte, o sofrimento
cessa antes do fim.

• O que acontece no MOMENTO QUE ANTECEDE A MORTE?
• As forças vitais vão sendo retiradas das extremidades e centradas no

coração. Lá, são visíveis como uma bola de Luz brilhante Dourada. A
sensação nos membros inferiores é grandemente diminuída.Quando a
morte está bem próxima, as forças vitais retiram‐se para o centro da
cabeça. A pessoa que está morrendo pode estar ou não consciente. Se
estava em coma,

•



• A energia será visível à visão clarividente em seu veículo suprafísico: o
corpo etérico. Esse veículo lembra exatamente o corpo físico, só que é
muito mais sutil. É como se tivesse uma luz, em constante mudança de
cores.

• Um pouco antes da morte, a aura está fora do corpo físico, flutuando
acima dele, mas ligada ao corpo físico por uma corrente de forças que
brilham com uma delicada luz prateada. Essa corrente flui entre as
cabeças do corpo físico e do corpo suprafísico. Enquanto houve essa
ligação, haverá a possibilidade do despertar físico. O momento da
morte é o rompimento desse cordão. Aí, não há mais possibilidade de
retorno. “Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo
de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda
junto ao poço, E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a
Deus, que o deu...” (Eclesiates, XII, 6,7) Eclesiastes 12:6,7



• O tempo anterior ao rompimento do cordão, a pessoa pode fazer
referência a pessoas que não estão presentes, etc. No momento do
rompimento, o exato momento da morte, a pessoa ergue‐se como
se fosse liberado de uma tração gravitacional. Os sinais da morte
começam...

• Em quase todos os casos, a pessoa está inconsciente, como no sono.
Há um processo de revisão. Os acontecimentos da vida que passou,
passam por seus olhos mentais. Há uma perspectiva clara, causas e
efeitos, omissões e suas consequências. Tal processo é essencial;
pode transformar‐se em sabedoria fruto da vida que passou.

• É muito importante tentarmos permanecer mental emocional e
fisicamente quietos e equilibrados no momento do velório, pois a
pessoa que está partindo não deve ser perturbada nesse momento.
Ela está no corpo sutil, altamente sensível às forças dos
pensamentos e emoções.



• Nossos pensamentos devem ser dirigidos à pessoa que parte,
com amor, com bênçãos, com gratidão, com votos de
progresso nos mundos mais sutis...

• Após a revisão, segue‐se um período de completa
inconsciência que pode durar 36, 48 horas variando de acordo
com o indivíduo.

• Quando o despertar ocorre, do outro lado, o falecido ainda
está inconsciente do que aconteceu. Olha ao redor... Em quase
todos os casos algum amigo ou parente está esperando por
ele. Se não houver alguém próximo, então, um espírito do
grupo dos auxiliares, cujo trabalho é receber os recém‐
chegados, vai recebê‐lo. São seres muito treinados.



• Segundo Leadbeater (“Aos que Choram os Mortos”, teósofo,
clarividente completo): “O que é chamado de ‘morte’ é
simplesmente o ato de despir uma veste estragada pelo uso e, tão
certo é dizer que a morte é o fim do homem, quanto afirmar que ele
se extingue quando tira sua vestimenta”... Apenas desapareceu de
seus olhos a roupagem com que estávamos acostumados a ver uma
pessoa querida que “partiu”. A roupa extinguiu‐se, mas o homem
que a usava permanece vivo; e, com certeza, é ao ser querido que
vc quer bem e não à roupa que ele usava”.

• O problema de não vermos é que cada corpo (cada um de nós têm
vários corpos) vê unicamente aquele que está em seu nível. Assim,
vemos os vivos. Os que já partiram e estão em outro plano, não nos
vêem “full time”. Eles vêem os habitantes do plano Astral (ou
mental, etc). Quando dormimos, podemos ter encontros astrais.



• A morte não é o fim; é apenas uma passagem de uma etapa da vida
para outra etapa. Inclusive, os mortos – em grande parte – estão em
um plano em que não são visíveis, mas estão próximos. Estão em uma
parte mais sutil de nosso próprio mundo. O morto não pula
repentinamente para dentro de um céu e nem para um inferno.
Devemos nos libertar de teorias antigas. O inferno que existe é o que
o homem fabrica para si mesmo.

• Se a memória fosse contínua, não existiria “morte”. Alguns seres
podem lembrar de vidas anteriores, momento “entre‐vidas”. Se você
tiver uma mensagem para alguma pessoa querida falecida, formule
essa mensagem de modo claro, tranqüilo, objetivo em sua mente,
antes de adormecer. Mas, não se deve “consultar” o falecido. Ele não
deve ser importunado em um plano superior com assuntos de uma
vida de que ele já está liberado.



• O sono é o irmão gêmeo da morte. Quando o corpo físico dorme,
o corpo que usamos depois da morte está desperto. Assim, o
mundo depois da morte é familiar. A diferença entre o sono e a
morte é que no sono o “cordão de prata” que liga o corpo físico
do suprafísico não está partido. Na morte, não voltamos mais
para o corpo físico; no sono, sim. No mundo superfísico, temos a
divisão astral e mental. O plano astral tem habitantes humanos,
angélicos e muitas outras formas, visíveis para o morto. O
segundo plano, o mental tem seus próprios habitantes, mas é
mais harmonizado. É um “céu”.

• O que a pessoa vê depois da morte depende da vida que levou
no plano físico. Cada um vê com as janelas que tem: seu caráter,
seu temperamento. O indivíduo amigável, de bem com a vida,
desperta em um lugar alegre, amigo; enquanto que, o entrado
em si mesmo, desperta em ummundo mais isolado, triste...



• A pessoa que é boa, um curador, um pensador do Bem, logo verá,
no outro plano, que depois de certos “ajustes” à nova vida, virão
procurá‐lo em busca de auxílio.

• As pessoas que partiram com a consciência intranqüila, sentimentos
confusos, sem terminar deveres, vícios, perturbações psíquicas, etc,
necessitam muito dos serviços dos Servidores do Bem. Há muitos
trabalhadores que se dedicam a harmonizar os que precisam.

• O artista que busca a beleza em pinturas, esculturas, lá terá cores
muito mais vivas do que aqui...O músico vê que sua música pode
produzir formas em substância brilhante e luminescente: a música
não é só ouvida; ela tb é vista!

• O homem de negócios pode gravitar, por força do hábito, próximo
aos seus colegas de trabalho, mas, percebe, que sua presença não é
notada.



• Há certas coisas que tendem a deixar o pensamento acorrentado a
situações materiais, mas, depois da morte do corpo físico, devem ser
deixadas para trás.

• O ramo da alimentação deixa de ter importância na vida depois da
morte física. Toda a nutrição dos corpos sutis é tirada da atmosfera: do
Prana e do Fohat. A roupa é feita por pensamentos. O transporte é
totalmente realizado por pensamentos. Nos mundos superfísicos,
pensar em um lugar é deslocar‐se para lá, rápido ou devagar, como
queira. A habitação também é criada pelo pensamento. Lá as pessoas
se reúnem em casas e cidades produzidas pela forma‐pensamento.

• A privacidade é tão necessária na vida após a morte quanto aqui, mas,
não um abrigo produzido pelo clima. Nossas climas extremos não se
reproduzem lá.

• Lá há centros para a infância, serviços para recém‐chegados, Serviços
para necessitados em todas as atividades normais e de saúde mental;
há serviços para quem quer ser mais útil, nas linhas do conhecimento,
da alegria, do amor e da beleza.



• Há vida religiosa, com poucas imagens dos Salvadores do mundo. A crença
é mais fundamentada na experiência viva do que na fé cega.

• No entanto, a vida nos mundos intermediários é provisória!

• Toda pessoa que morre de morte natural passa pelos mundos
emocionais(astral) e mentais com velocidade variável, até que o centro da
vida seja retirado para o Corpo Causal(Mental Superior, entrando no
Búdico). O tempo gasto no Plano Astral depende muito da Espiritualidade
ou materialismo ou interesses do falecido.

• Acidentes: A morte súbita pode causar um choque temporário. Pode
haver um vício não neutralizado, obrigações não cumpridas, conflitos
psicológicos, desejos não satisfeitos que podem causar sofrimento
temporário após a morte. Felizmente, há auxílio disponível: auxiliares
recebem, confortam e guiam os que precisam desses cuidados e são
encaminhados a prestar serviços semelhantes aos que prestavam ou
queriam prestar enquanto encarnados.



• Suicídio: por motivos abnegados: depois de passado o cheque que
costuma acompanha a morte súbita, a pessoa se acomoda Às
condições descritas anteriormente.

• Os que tiram suas vidas para escapar de situações inaceitáveis,
mergulham na inconsciência imediatamente após a morte do corpo
físico e assim permanecem até o tempo da morte natural. “Há um
tempo fixado para a morte natural, dependendo parcialmente de
nossa conduta”.

• Suicídio por paixão é menos invejável ainda! Os desejos os conservam
amarrados à Terra.

• O suicídio é um erro. Pode resolver problemas temporários, mas cria
outros. Todos os débitos devem ser pagos; todas as dores devem ser
vividas. É mais sábio suportar as dificuldades. Suicídio seria intensificar
o sofrimento. O auto‐assassinato tem reação kármica que pode afetar
muitas encarnações.



• Encontro Garantido: Embora os filhos mortos não voltem para
os pais, eles estão conosco, como todos os seres amados que
se foram. Eles não estão na nossa visão, apenas. No amor, o Eu
imortal é Um com aquele que amamos verdadeiramente, por
toda a eternidade. Quando chegar a hora de entrarmos nos
mundos superiores, vamos encontrá‐los!

• As Sete Vestes do Espírito

• Físico, Etérico, Emocional ou Astral, Mental Inferior
(pensamento concreto); Mental Superior (pensamento
abstrato), Búdico, Átmico (centelha Divina)







• A Aparição: Na morte o corpo físico e o duplo‐etérico se
desintegram quase juntos. O duplo etérico toma a forma do corpo
físico e pode flutuar na superfície do túmulo. Sob certas condições,
pode se tornar temporariamente animado e mais claramente
visível. Na cremação, ambos os corpos são destruídos.

• A Segunda Morte e o Cascão: Quando há a morte do corpo físico, o
duplo etérico também morre. O “falecido” passa um tempo no
Plano Astral (ou Emocional) e mental inferior e depois, “morre”
novamente, passando para o primeiro céu: o mental superior. Isso é
a “segunda morte”. O corpo emocional se desintegra lentamente.
Mas, sob algumas circunstâncias, ele pode ser temporariamente
reanimado, com o fluido magnético de um médium. Entretanto, isso
poderá ser um “cascão”. Quando animado, poderá exibir uma
memória, com características do tempo da vida física, mas não gera
idéias!



O ciclo:
• Quando o corpo físico é abandonado, o centro de consciência retira‐se

rápida ou lentamente, de acordo com as condições espirituais do
falecido, para o mundo intermediário ou astral. E, gradualmente no
mental concreto. É um tipo de céu. Aí, por sua vez, o mental inferior é
descartado e a consciência se focaliza no Corpo Causal (Mental
Superior), veículo do intelecto. O ciclo se completa e se reinicia um
novo ciclo de reencarnação.

• O ser humano é setenário durante a vida física; logo depois da morte é
um quinário. Mais tarde um quaternário e, por fim, uma Tríade no
Dewachan (Céu).

• No processo de retirada da autoconsciência do plano físico para o
espiritual, há uma separação. Os atributos superiores são atraídas
para o Eu superior; a vida celestial. Os inferiores flutuam na atmosfera
da Terrae voltam às fontes de onde foram tirados para formar o corpo.



• Nenhum se.r humano morre insano ou inconsciente. Mesmo um louco,
alguém com delirium tremens, etc, terá seu momento de perfeita
lucidez, embora seja incapaz de dizer isso. O ser humano pode parecer
morto, mas, desde sua última pulsação,a última batida do coração e o
momento em que a última fagulha física deixa o corpo, o cérebro
pensa e o Ego revive de novo, em segundos, toda a sua vida.

• Momento de fazer silêncio e permanecer sereno.

• O BARDO TODOL

• Escrito de Yogues Iluminados do Budismo Tibetano nos quais a 
consciência não é perdida nos momentos das mortes e dos 

nascimentos



• No Bhagavad‐Gita é dito que somente os Despertos recordam suas
inúmeras mortes e renascimentos.

• A Arte de Viver é tão Importante quanto A Arte de Morrer.

• De acordo com o Bardo Todol, aquele que está para morrer deve
enfrentar a morte de forma lúcida, calma, com o intelecto treinado e
dirigido, transcendendo mentalmente enfermidades do corpo, como se
tivesse praticado a Arte de Viver e, perto da Morte, a Arte de Morrer.

• Quando Milarepa, o santo yogue do budismo tibetano, estava se
preparando para morrer, escolheu um lugar na Caverna de Brilche em
Chubar, no Tibete. Manteve seu equilíbrio mental. Controlando as dores
do corpo, que tinha sido envenenado, achava‐se enfraquecido por dores.
Milarepa deu as boas vindas à morte, com canções, encarando‐a como
natural e inevitável. Estava reunido com seus discípulos e deu
ensinamentos finais.Logo compôs de improviso um hino de louvor e
gratidão ao seu Guru Marpa. Então, entrou em SAMADI e abandonou
sua forma carnal.







• Nos momentos intermediários do processo da morte, o primeiro estágio do
Chikhai Bardo: a primeira confrontação com a Clara Luz. Quem não está
familiarizado, pode não reconhecer. Se for colocado em confrontação com a
Clara Luz Fundamental, obterão o Dharmakaia através do Grande Caminho
Perpendicular. (Passam direto ao Dewachen, sem passar pelo corpo Astral,
Mental Inferior). Quando a expiração houver cessado, a força vital penetrará
no Centro Nervoso da Sabedoria (no Chakra Cardíaco). Quando a última
respiração estiver para acontecer, seria bom virar o pessoa em seu estado
final, do lado direito, na Postura do Leão Deitado. Feche a narina
direita...(FECHANDO CANAIS QUE ENCORAJAM OS VENTOS KÁRMICOS DA
ILUSÃO. FACILITA O RECONHECIMENTO DA LUMINOSODADE.



• Deve‐se pressionar as artérias na garganta (onde se sente a palpitação)
para forçar a saída pela abertura bramânica (Chakra da coroa). Pode
haver iluminação neste momento (se é uma pessoa evoluída, um
grande yogue...). Após o momento da morte há uma espécie de sono
ou desmaio que dura pelo menos, três dias e meio a sete... Se a Clara
Luz primária é reconhecida, a Libertação é alcançada; caso contrário,
há a Clara Luz Secundária. Aparece por uns trinta minutos. Logo no
começo, ele vê parentes e circunstâncias como via antes. As ilusões
kármicas ainda não apareceram. No terceiro estágio essas aparecem:
sons, luzes, raios; escuta os lamentos, etc. A partir daí, aparecem
outras oportunidades de ver a Clara Luz: Há uma Luz Azul Brilhante,
Transparente, Gloriosa Se não tem bom Karma, tal Luz aparecerá como
ameaçadora. Ao lado, vem uma Luz Branca Opaca. Não deve seguir
esse caminho;



• No momento seguinte, virá uma Luz Branca Brilhante paralela com
uma luz esfumaçada. Quem tem bom karma irá para a Luz Branca
Brilhante; Depois uma Amarela Brilhante e uma amarelo‐azulada
opaca... Do lado oeste virá uma Luz Vermelha Brilhante Transparente,
vindo do Divino Pai‐Mãe Amitabha. Não temas...Evite a Luz Vermelha
opaca. Do Norte, vem a Luz Verde. Juntamente com ela vem a verde
opaca. Não te afeiçoes pela Luz opaca. Haverá um momento Que as
cores dos quatro elementos brilharão simultaneamente. Do Leste, a
divindade Pai‐Mãe Vajrasattva (branca); Do Sul, a divindade Pai‐Mãe
RatnaSambhava; do oeste, divindade Pai‐Mãe : Amitabha...

• A DISSOLUÇÃO EXTERNA

• Terra: O corpo perde a força; a energia se exaure (mergulho na sonolência);
Água: Perdemos o controle dos fluidos do corpo. Secreções, etc. O elemento
água se dissolve no fogo. Sinal secreto: visão de uma neblina, com pequenas
espirais de fumaça.



• Fogo: Boca e nariz secam completamente. O calor do corpo começa a se
dissipar, a partir dos pés e mãos e por último do coração. Pode acontecer
de um vapor quente sair no topo da cabeça. A mente alterna entre
claridade e confusão; sons e imagens se confundem. Poderá haver a
sensação de estar em meio a uma labareda. O elemento fogo se dissolve
no ar. O sinal secreto é ver centelhas vermelhas e brilhantes dançando
sobre um fogo aberto, como vagalumes.

• Ar: Torna‐se cada vez mais difícil respirar. Olhos viram para cima e ficamos
imóveis.A mente não percebe mais o mundo exterior. Há uma espécie de
borrão. Segundo Kalu Rinpoche, pode haver a sensação de vento varrendo
o mundo todo. Quem teve uma vida muito difícil, quem prejudicou
outros, etc, pode ver formas aterrorizantes; momentos difíceis não
superados, poderão voltar à mente. Se a vida foi de bondade e
compaixão, sentiremos felicidade, visões paradisíacas, podendo encontrar
amigos e seres iluminados. Há paz em vez de medo.



• A DISSOLUÇÃO INTERNA
• Tudo se dissolve À medida que corpo e mente se desemaranham. Os três

“venenos” – raiva, desejo, ignorância, morrem – ficam no agregado
material – Cessam emoções negativas. Tudo o que obscurecia a mente é
revelado. Como tudo o que obscurece a natureza da mente está se
afastando, a claridade começa a aparecer.

• É possível manter a consciência dessas mudanças no sono, com a prática
tântrica. Esses estados de consciência não acontecem só na morte. A cada
estado é bom gerar devoção e orar para o mestre.

• É muito benéfico pensar com naturalidade essa verdade inevitável.
• Práticas Tibetanas de
• TONGLEN – Para si mesmo; para o outro.
• PHOWA ‐



1)Concentre seu coração e sua mente em uma Presença Divina:

2)Imagine uma forma de Pura Luz Dourada e, ao centro, Jesus, Nossa
Senhora, Buddha...

“Através de vossa bênção, de vossa Graça e sob Vossa Direção, pelo poder da
Luz que de Vós emana:

Possa meu karma negativo, minhas emoções destrutivas, obscurecimentos e
bloqueios serem purificados e removidos;

Possa eu me ver perdoado de todo o mal que fiz e que pensei;

Possa eu consumar essa profunda prática de Phowa e ter uma morte boa e
serena; E, pelo triunfo de minha morte, possa eu ser capaz de ajudar
todos os outros seres, em todos os planos.”

3‐ Agora imagine que a Presença que vc invocou responde a vc com um 
sorriso amoroso e envia a vc Amor e Compaixão através de raios de Luz 
do coração Dele(Dela) e purifica suas emoções destrutivas.



• 4‐ Agora, purificados e curados pela Presença de Luz,nosso próprio 
corpo se dissolve na Luz; 

• 5‐ O Corpo de Luz que somos se eleva ao céu e se funde com a 
abençoada presença da Luz

• Permaneça Assim, em Unidade com a Presença de Luz. Todos são Luz!

• Tonglen: 

• Invoque a presença de seres iluminado, peça inspiração e bênçãos dos
Seres da Luz. Medite sobre a compaixão. Imagine a dor, o sofrimento,
o medo de uma pessoa que vc gosta, que está no fim da vida...Quando
sentir seu coração pleno de compaixão, pense que o sofrimento, a dor,
o medo se transformam numa grande nuvem de fumaça negra,
quente, suja... Inspire essa fumaça, imagine essa fumaça negra se
destruindo em seu coração e expire uma Luz brilhante e serena de Paz,
Saúde (...) para a pessoa.
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