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“As sabedorias não estão só no Buda, estão em todos nós, de algum jeito já
estão lá! A nossa natureza também é a natureza de Buda, então vamos fazer isso
aflorar até o ponto em que decidamos tomar essas sabedorias como base da nossa
manifestação. Para isso, precisamos praticar a visão correspondente. Fazendo estas
práticas,  ganhamos  estabilidade  nessa  mandala,  nessa  visão.  Quando  as  coisas
aparecerem, temos a sabedoria pronta para para elas.”

Lama Padma Samten. Nascendo no Lótus - Transcrição de Retiro em Araras, 2009.

A SABEDORIA JÁ ESTÁ EM NÓS? | ROTEIRO DE CONTEMPLAÇÃO

SABEDORIA INVESTIGATIVA

Visão
A SABEDORIA JÁ ESTÁ EM NÓS?

Roteiro de Contemplação

Anote suas contemplações no quadro abaixo de cada item.

1. Inspire e expire tomando consciência do seu próprio corpo. Relaxe. Entre
em contato com sua energia e se tranquilize, equilibrando sua respiração.

2. Traga agora à sua mente a memória de alguma situação em que você
sentiu um interesse forte por algum tema, alguma situação da vida, algum
aspecto da natureza, ou por alguém. Lembre desse tema que se destacou
diante dos  seus  olhos  ou em meio  aos  seus pensamentos,  e  atiçou  sua
curiosidade, fazendo você parar diante daquilo e querer observar mais e
mais. Lembre os detalhes da situação e escreva.

3. Lembre como você se sentiu nessa situação, quais emoções, qual estado
interno brotou dessa sensação de intenso interesse.
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4. Observe qual relação surgiu entre você e o tema do seu interesse. Esse
interesse foi fugaz, ou você conseguiu estabelecer uma relação com aquele
tema até conseguir aprofundar sua compreensão sobre ele? Como você se
sentia a cada nova descoberta sobre o assunto que tanto te interessava?

5. Observe o processo em você: seu conhecimento cresceu à medida em
que sua relação  com o tema foi  se  aprofundando? Esse aprendizado foi
capaz de te transformar de alguma maneira? Lembre em detalhes do seu
desenvolvimento, do seu aprendizado, e anote.

6. Observe agora se outras pessoas, seus amigos ou familiares, são capazes
de sentir real interesse por algum tema ou por alguém, por alguma situação
da  vida  ou  da  natureza.  Se  são  capazes  de  aprender  a  partir  de  seus
próprios  interesses.  Se  são  capazes  de  estreitar  suas  relações  com  os
acontecimentos, com os outros e com a natureza a partir desse interesse
genuíno.  Se são  capazes  de  gerar  sabedoria  e  aprendizado a  partir  das
próprias experiências.

Aspiração

Do fundo do coração eu gostaria de sentir um interesse verdadeiro pelo
benefício dos outros seres, que eu pudesse compreender mais a fundo
minha própria existência e a deles, que eu pudesse encontrar meios de

ajudá-los a partir dessa profunda compreensão. 

Eu gostaria que todos os seres pudessem desenvolver um interesse genuíno
por si mesmos, uns pelos outros, e uma aspiração genuína de ampliar sua

sabedoria e seus meios hábeis para se mover de forma mais favorável,
transformando as situações da vida em verdadeiras oportunidades de

aprendizado e aprofundamento. 

Gostaria que pudéssemos criar um ambiente coletivo no qual a lucidez e
compreensão profundas fossem possíveis.
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