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Sabedoria Investigativa e Elemento Fogo

A observação de cada um dos cinco elementos naturais – terra, água, fogo,
ar  e espaço -,  ao ser feita  de forma viva dentro  e fora do nosso corpo,  traz  a
experiência de sermos inseparáveis da natureza, oferecendo uma ecologia humana
e cultivando um pensamento científico que seja, ao mesmo tempo, ético e afetivo.

A  visão  dos  cinco  elementos1 está  presente  na  cosmovisão,  filosofia  e
medicina  tibetanas,   como um tipo  de  “ecologia  profunda”,  compreendendo  os
cinco elementos não apenas no seu nível material, mas como princípios ativos que
compõem todas as experiências. Eles são: terra, água, fogo, ar e espaço. Tenzin
Wangyal  Rinpoche  apresenta  os  cinco  elementos  nos  níveis  material,  sutil
(emocional, psicológico, ou de “energia”) e secreto. Esse último nível é a qualidade
“pura”  do  elemento  em  sua  perfeição,  e  corresponde  a  cada  uma  das  cinco
sabedorias. 

O elemento fogo remete a entusiasmo e brilho. O fogo está associado à luz,
que é aquilo que permite que vejamos as coisas ao nosso redor. Quando algo nos
chama  a  atenção,  parece  que  tem um brilho  especial;  assim,  esse  brilho  está
associado  ao nosso interesse,  e esse interesse favorece a nossa capacidade de
realmente nos demorarmos na relação com aquele objeto ou tema de interesse,
que  é  justamente  o  que  nos  permite  as  descobertas  decorrentes.  Todo  esse
universo é justamente o tema da Sabedoria Investigativa, a sabedoria que brota
dessa  chama,  desse  interesse  vivo  e  brilhante  pelas  experiências  que  surgem
diante de nós.

O fogo é equivalente à luz.  A visão depende da luz,  portanto o fogo é a
origem  sutil  tanto  do  sentido  da  visão  quanto  de  seus  objetos  de  percepção.
Também falamos da mente vendo ou percebendo seus objetos. A mente possui um
poder inerente de luminosidade, na visão budista essa é a própria qualidade da
percepção.

Além da luz e do brilho, uma outra propriedade do fogo é o calor. Em nosso
corpo, o calor vital que é quase sinônimo da própria vida. Sem calor nos sentimos
infelizes, distantes e sem vida. Com sua função de transmutação, o fogo rege a
digestão e o metabolismo.

No  nível  psicológico,  o  fogo  está  associado  ao  entusiasmo,  alegria  e  a
capacidade  de  encantamento.  As  relações  significativas  que  somos  capazes  de
estabelecer nos alegram e nos aquecem. O fogo também está associado à paixão,
desejo, à força de vontade, e negativamente a emoções quentes como a raiva e a
cólera,  como  se  fossem  um  fogo  em  excesso.  Se  estamos  desinteressados  e
apáticos,  nosso fogo interno está fraco; se estamos agitados ou excessivamente
excitados,  nosso  elemento  fogo  está  desequilibrado;  é  necessário  assim  saber
equilibrar esse elemento com os outros, para uma relação saudável com as nossas

1  A introdução do estudo dos 5 elementos na ECM foi um pedido de Lama 
Padma Samten à equipe pedagógica. Para fins didáticos, adotamos a associação tradicionais 
dos elementos às sabedorias, já presentes nos ensinamentos budistas formais. 
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experiências.

Segundo Tenzin Wangyal, o fogo está associado à capacidade de criar, de
iniciar  projetos  em todos  os  níveis  e  de  realizar  o  que  a  criatividade  põe  em
movimento. 

Entre  todas  as  manifestações  exteriores  do  elemento  fogo,  a  mais
importante para nós é o sol. O sol aquece e ilumina durante o dia, mas mesmo
depois que ele se põe, o elemento fogo permanece conosco à noite na luz da lua e
das estrelas.

Na  Escola  Caminho  do  Meio,  vivemos  de  forma  mais  aprofundada  essa
sabedoria durante o inverno, período no qual o elemento fogo ganha um destaque
especial, seja pela necessidade que sentimos de sua luz e calor diante do escuro e
frio  trazidos  pela  natureza,  seja  pela  sua  presença  nas  festividades  populares
típicas dessa época, como a festa junina, que tem na fogueira uma tradição central
e muito antiga.

Nosso  inverno,  geralmente  muito  úmido  e  com  muita  chuva,  traz
temperaturas bem baixas. Esse contexto traz uma natural introversão, e convida a
acender o fogo,  agasalhar-se e alimentar-se bem para que o corpo possa gerar
calor. É um tempo que naturalmente nos convida a olhar para nossa saúde. Tempo
de recolhimento, de ações mais reflexivas, e nossos movimentos acontecem mais
em espaços fechados. Isso tem a ver com o espírito da Sabedoria Investigativa,
associada a esse elemento. O fogo convida para a contemplação e o observar das
sensações internas. Descansamos e silenciamos, seguindo a dinâmica da natureza.

Sugestões de práticas para vivificar a relação com elemento fogo2

 Entre em contato com o elemento fogo procurando um lugar no qual você
possa sentar-se ao sol  e senti-lo na sua pele.  Se estiver nublado ou frio,
procure o fogo perto do fogão, um aquecedor, ou procure esquentar-se e
contemplar o brilho da chama de uma vela.

 Use o elemento externo como apoio  para ativar a sensação de alegria e
calor emocional, recuperando internamente essa qualidade. Sinta o calor do
fogo circulando pelo corpo, através do sangue. Sinta o calor do metabolismo,
dos músculos. Sinta o calor do coração no centro do seu corpo, irradiando
vida e saúde para todos os lugares do seu corpo.

 Use a mente para levar o calor do fogo para as áreas do seu corpo que
estiverem doentes, use o calor para purificar e estimular os processos de
cura.

 Deixe as qualidades do fogo permearem também sua mente e seu estado
emocional.  Quando  estiver  sem  inspiração,  apático,  sentindo-se  sem
inspiração e sem vontade, triste, entre em contato com o fogo. Recorra a ele
para fortalecer sua vontade, seu brilho interno e criatividade.
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