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Que minha prece flua com a luz de todas as Divindades 

-possa eu ser livre da hostilidade e do perigo 

-possa eu ser livre do sofrimento psíquico 

-possa eu ser livre das feridas causadas pelas emoções 

-possa eu ser livre do sofrimento físico  

-possa eu tomar conta de mim mesmo alegremente 

 

Possam meus mestres, professores, pais e amigos serem livres da 

hostilidade e do perigo 

-possam ser livres do sofrimento psíquico 

-possam ser livres das feridas causadas pelas emoções 

-possam ser livres do sofrimento físico  

-possam tomar conta de si mesmos alegremente 

 

Possam os que nos ajudam e os que nos atrapalham em nosso caminho, os 

guardiões da tradição, os imortais fundadores, os espíritos que guardam os 

ensinamentos, os mestres, os portadores, os instrutores, os guias dos sonhos 

e nossos irmãos praticantes serem livres da hostilidade e do perigo 

-possam ser livres do sofrimento psíquico 

-possam ser livres das feridas causadas pelas emoções 

-possam ser livres do sofrimento físico  

-possam tomar conta de si mesmos alegremente 

 

Possam todos os seres, tudo aquilo que respira, todas as personalidades, 

todos os espectros e espíritos, todas as fêmeas, todos os machos, todas as 

deidades, todos os humanos e toda a manifestação da criação divina serem 

livres da hostilidade e do perigo 

-possam ser livres do sofrimento psíquico 

-possam ser livres das feridas causadas pelas emoções 

-possam ser livres do sofrimento físico  

-possam tomar conta de si mesmos alegremente 

 

-possa eu ser livre da hostilidade e do perigo causadas por mim mesmo 

-possa eu ser livre do sofrimento psíquico causadas por mim mesmo 

-possa eu ser livre das feridas causadas pelas emoções sustentadas por mim 

mesmo 

-possa eu ser livre do sofrimento físico sustentado por mim mesmo 

-possa eu tomar conta de mim mesmo alegremente  

 

Que todos os seres sejam livres do sofrimento 

 



Que nada que eu tenha conquistado se perca tanto nos planos elevados, 

quanto nos planos inferiores 

Que nada que qualquer ser ou inteligência no universo tenham conquistado 

se perca tanto nos planos elevados, quanto nos planos inferiores 

Que nada que as divindades tenham trazido se perca tanto nos planos 

elevados, quanto nos planos inferiores 

 

- Que eu seja capaz de guiar o meu próprio kharma com a luz da sabedoria 

divina e com os ensinamentos dos homens santos e que eu possa me 

lembrar dos sonhos e das experiências do estado de vigília para me libertar 

da ilusão do mundo material e imaterial 

- Que o poder dos antigos mestres sonhadores, os sábios alados, se funda a 

minha essência e que eu me lembre dos sonhos e das experiências do 

estado de vigília para que depois eu possa auxiliar as pessoas a se 

libertarem da ilusão do mundo material e imaterial 

- Que todos os seres sejam capazes de guiar o seu próprio kharma com a 

luz da sabedoria divina, que possam se lembrar dos sonhos e das 

experiências em estado de vigília e que possam se libertar da ilusão do 

mundo material e imaterial. 

 

Que todos os seres que caminham abaixo da terra e sobre ela, que nadam 

nas águas profundas e nas rasas, que seguem os ventos ou flutuam no ar, 

que caminham sobre as estrelas e através delas, que transitam pelo mundo 

manifesto e imanifesto, e por todos os seres que estão em sofrimento, e 

aqueles que cultivam o Tao possam ser livres do sofrimento. Possam eles 

se lembrarem dos sonhos e das experiências em estado de vigília, para que 

se libertem da ilusão do mundo material e imaterial. 

 

-Possa eu me lembrar de que a vida é um sonho, e que a morte e o 

nascimento são apenas passagens do caminho do espírito 

-Possam todos os seres se lembrarem de que a vida é um sonho, e que a 

morte e o nascimento são apenas estágios do caminho do espírito 

-Possam as formas espirituais, das mais elevadas ás mais inferiores se 

lembrarem de que a existência é apenas um sonho, e que a morte e 

nascimento são apenas um dos muitos caminhos da divindade. 

 

Que as 12 deidades adormecidas em mim e presentes na luz das estrelas do 

cosmos infinito possam despertar a minha verdadeira natureza divina, e que 

a divindade desperta possa conduzir o corpo luminoso no retorno para 

verdadeira morada. 

Que todos os seres possam se lembrar de sua natureza divina, e que a 

divindade desperta possa conduzir o corpo luminoso no retorno para 

verdadeira morada. 



Que todas as divindades no fim da era cósmica, quando todo o universo é 

destruído, possam retornar em paz para verdadeira morada. 

 

Que o poder dos ensinamentos e das práticas, da confiança e amor aos 

mestres, da força dos meus sonhos e das minhas experiências em estado de 

vigília possam me conduzir ao longo da jornada. 

Que o poder do amor divino possa permear todos os seres 

Que a luz divina guie todos os seres de volta para verdadeira morada. 
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