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Agir de acordo com a sabedoria

Cada  uma  das  sabedorias  já  é  uma  manifestação  espontânea  da  nossa  própria
natureza.  Por  isso,  muitas  vezes  somos  capazes  de  agir  de  acordo  com  elas  de  forma
espontânea, mas nem sempre somos capazes de acioná-las quando queremos. 

É comum enfrentarmos obstáculos, por isso nossa prática consiste em tomar refúgio na
sabedoria  também  em nível  de  ação.  Quando  treinamos  assim,  podemos  oferecer  nosso
próprio exemplo para as crianças, que assim podem aprender “pelas costas”, ou seja, através
do exemplo.

Neste roteiro,  vamos praticar o acolhimento através de ações de três níveis: ações de
corpo,  ações  de  fala  e  ações  de  mente1.  Quando  realizar  os  exercícios  propostos,  tente
responder às perguntas com ações que você possa realizar, seja em nível de corpo, fala ou
mente, para praticar essa sabedoria.

SABEDORIA DA CAUSALIDADE
Roteiro de Contemplação de Atitudes em corpo, fala e mente

“Somos aquilo que fazemos de forma repetida.” Aristóteles

Atitudes de base:

Cortar a negatividade [Entender o que favorece e o que atrapalha, e ter a
decisão de cortar o que traz problemas para nós e para o outro. Nossa capacidade
nesse  ponto  é  limitada,  mas  mantemos  essa  motivação  e  buscamos  compensar
nossos limites com a próxima atitude: a de trazer benefícios] 

Assumir uma ação positiva [Pode ser descrito por meio das 4 formas de
ação: não nos perturbar com a perturbação do outro (ação de poder), acalmar o outro
(ação  pacificadora),  promover  aspectos  positivos  na  relação  com  o  outro  (ação
enriquecedora)  e  cortar  a  negatividade  (ação  irada).  Mesmo  com  as  limitações,
mantemos a decisão e vamos purificando gradualmente a motivação]

Outros termos relacionados: realizar, conduzir, fazer o que é preciso.

Atitude  intermediária:  parar  diante  do  que  nos  perturba  e  não  reagir.  Aproveitar  essa
capacidade de parar para escolher a forma de ação a partir de um referencial adequado.  [Para
esse item, a prática de meditação em silêncio é muito importante].

1. Cortar a negatividade | Assumir ação positiva  com relação a si

1.1. Corpo
a) Pense em uma (ou mais) ação negativa - em nível de corpo - que você pode cortar,
na sua relação consigo mesma. 

1Esse roteiro e a divisão desses níveis são inspirados no roteiro de 200 itens do CEBB.
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b) Agora pense como, através de uma ação de corpo, você pode desenvolver uma
atitude adequada, com relação ao tema que você escolheu no item a. 

1.2. Fala
a) Pense em uma (ou mais) ação negativa - em nível de fala - que você pode cortar,
na sua relação consigo mesma. 

b)  Agora pense como,  através de uma ação de fala,  você pode desenvolver  uma
atitude adequada, com relação ao tema que você escolheu no item acima.

1.3. Mente
a) Pense em uma (ou mais) ação negativa - em nível de mente - que você pode cortar,
na sua relação consigo mesma. 

b) Agora pense como, através de uma ação de mente, você pode desenvolver uma
atitude adequada, com relação ao tema que você escolheu no item acima.

2. Cortar a negatividade | Assumir ação positiva - com relação ao
outro
2.1. Corpo
a) Pense em uma pessoa. Agora pense em uma (ou mais) ação negativa - em nível de
corpo - que você pode cortar, na sua relação com essa pessoa. 

b) Agora pense como, através de uma ação de corpo, você pode desenvolver uma
atitude adequada, com relação a essa pessoa. 

2.2. Fala
a) Pense na mesma pessoa (ou em uma outra pessoa). Agora pense em uma (ou
mais) ação negativa - em nível de fala - que você pode cortar, na sua relação com
essa pessoa. 

b)  Agora pense como,  através de uma ação de fala,  você pode desenvolver  uma
atitude positiva na relação com essa pessoa.

2.3. Mente
a) Pense na mesma (ou em outra)  pessoa.  Agora pense em uma (ou mais)  ação
negativa - em nível de mente - que você pode cortar, na sua relação com essa pessoa.

b) Agora pense como, através de uma ação de mente, você pode desenvolver uma
atitude positiva na sua relação com essa pessoa.

3. Cortar a negatividade | Assumir ação positiva - com relação ao
grupo

3.1. Corpo
a)  Pensei  em um  grupo  do  qual  você  faz  parte.  Pense  em uma  (ou  mais)  ação
negativa - em nível de corpo - que você pode cortar, na sua relação com o grupo.
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b) Agora pense como, através de uma ação de corpo, você pode desenvolver uma
atitude adequada positiva na relação com esse grupo.

3.2. Fala
a) Pense em uma (ou mais) ação negativa - em nível de fala - que você pode cortar,
na sua relação com o grupo. 

b)  Agora pense como,  através de uma ação de fala,  você pode desenvolver  uma
atitude positiva na relação com o grupo.

3.3. Mente
a) Pense em uma (ou mais) ação negativa - em nível de mente - que você pode cortar,
na sua relação com o grupo. 

b) Agora pense como, através de uma ação de mente, você pode desenvolver uma
atitude positiva na sua relação com o grupo.

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.


