


Um livro que nos ensina a usar 
as dificuldades e os medos 

como um meio para abrandar o coração 
e cultivar a compaixão.

Podemos permitir que as circunstâncias da vida nos en-
dureçam, deixando-nos cada vez mais cheios de medos e 
ressentimentos, ou podemos nos tornar mais abertos em 
relação ao que nos assusta. Nós sempre temos escolha.

Na maioria das vezes, tentamos nos proteger através da 
raiva, do ciúme, da inveja, da arrogância e do orgulho, 
mas não conseguimos vencer a incerteza e o medo com 
essas barreiras. Temos que aprender a nos relacionar 
com o desconforto usando outras ferramentas, como a 
bondade e a compaixão.

Neste livro, a monja budista Pema Chödrön nos ensina a 
confrontar nossos medos e di culdades através de prá-
ticas poderosas que vão nos apoiar e inspirar nos bons e 
maus momentos e despertar uma coragem e uma sabe-
doria que nem imaginávamos possuir.

“Existem métodos para nos auxi-
liar a cultivar coragem e ternura. 
Há aqueles que nos ensinam a 
permanecermos abertos à incer-
teza e outros que nos ajudam a 
nos mantermos presentes em 
momentos nos quais, habitual-
mente, nos fecharíamos. 

As práticas de meditação, bonda-
de amorosa, compaixão, alegria 
e equanimidade são as nossas 
ferramentas para isso. Com seu 
auxílio, podemos encontrar sua-
vidade na tristeza e na gratidão. 
Vamos encontrá-la por trás da 
dureza da raiva e do tremor do 
medo. Ela está disponível tanto 
na solidão quanto na ternura. 

Muitos preferem práticas que não 
causem desconforto e no entan-
to, ao mesmo tempo, desejam 
ser curados. Mas não é assim que 
funciona. Podemos tentar con-
trolar o incontrolável, buscando 
encontrar segurança e previsibi-
lidade, sempre na esperança de 
 carmos confortáveis e seguros. 
Mas, na verdade, nunca podemos 
evitar a incerteza. Esse não saber 
é parte da aventura.”

PEMA CHÖDRÖN

PEMA CHÖDRÖN é uma monja 
budista americana. Uma das mais 
brilhantes discípulas do famoso 
mestre de meditação Chögyam 
Trungpa, é professora residente 
no mosteiro de Gampo Abbey, no 
Canadá. 

Conhecida no mundo inteiro por 
sua interpretação pé no chão do 
budismo tibetano, Pema se des-
taca no ensinamento das práticas 
de meditação e de cura para estu-
dantes ocidentais.

É autora de Palavras essenciais e 
Comece onde você está, da Edito-
ra Sextante, e também dos livros 
Quando tudo se desfaz, A beleza 
da vida e Sem tempo a perder, en-
tre outros.
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UM GUIA PARA DESPERTAR NOSSA 
CORAGEM EM TEMPOS DIFÍCEIS

OS LUGARES 
QUE NOS 

ASSUSTAM

PEMA CHÖDRÖN
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