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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 DA CAUSALIDADE
(Compreender que as ações têm resultados.  Aprender a mover-se na

interdependência, avaliando o impacto de seu próprio movimento. Aprender a
ajudar o outro a compreender a causalidade. Aprender a neutralizar uma ação

negativa e transformá-la.)

Anote suas contemplações relativas a 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 não sabia as consequências de alguma ação sua, mas depois
que descobriu, você mudou de atitude. Observe como sua visão sobre
a situação foi se expandindo. Contemple qual estado interno surgiu
dessa expansão da visão.

3. Lembre como você se sentiu nessa situação, quais emoções, qual
estado interno brotou dessa sensação de ampliação da visão.

4.  Agora procure lembrar de uma situação na qual  você  sentiu o
impulso de agir em uma direção, por causa de alguma coisa que te
impactou, mas mesmo assim conseguiu  neutralizar aquele impulso
e acabou agindo de uma outra forma. Observe porque você decidiu
mudar. Anote.
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5. Agora observe uma situação em que você não sabia as causas da
ação  uma  pessoa  -  mas  depois  que  você  descobriu,  toda  a  sua
percepção  sobre  o  movimento  da  pessoa  mudou.  Compreender  a
causalidade  envolvida  contribuiu  para  ampliar  sua  visão?  De  que
forma?

6. Observe agora se outras pessoas, seus amigos ou familiares, são
capazes de perceber a teia de interdependência que envolve as ações
deles. Quais benefícios eles teriam, caso percebessem a causalidade?
Que impacto isso teria nas suas vidas e das pessoas ao redor?

Aspiração

Do fundo do coração eu gostaria de ampliar a minha visão e
compreender com crescente profundidade a interdependência e a
causalidade. Que eu pudesse agir com leveza e responsabilidade,

observando a causalidade em meus próprios atos. 

Eu gostaria de encontrar meios para ajudar outros seres a se mover
de forma benéfica para si mesmos e os outros, percebendo a

causalidade. Gostaria de aprender a neutralizar ações negativas,
agindo de forma livre e criando novas causalidades positivas. 

Gostaria que pudéssemos criar um ambiente coletivo no qual a
compreensão da causalidade possibilitasse formas mais benéficas e

lúcidas de viver.

Esse roteiro foi desenvolvimento para a contemplação das Cinco Sabedorias em formações do
Instituto Caminho do Meio e da Escola Caminho do Meio. Por Carolina Senna. 


