
ELEMENTO ESPAÇO - Observação no Mundo Interno 
(Tenzin Wangyal Rinpoche, A Cura através da Forma, da Energia e da Luz (pp. 43-
45)

Tudo surge do espaço, existe no espaço e se dissolve no espaço. Em
nós,  o  elemento  sagrado  do  espaço  se  manifesta  como  consciência.  A
experiência é o que surge na consciência, como seu método, mas não é
diferente dela.

Quando o elemento espaço está equilibrado, há espaço na vida: tudo
o  que  surge  pode  ser  acomodado.  Há  tempo  suficiente,  capacidade
emocional suficiente e tolerância suficiente. Os elementos da experiência se
encaixam:  não  são  demais  nem  de  menos.  Não  nos  dissociamos  da
experiência nem somos arrebatados por ela. Em vez de correr atrás ou para
longe  do  conteúdo  da  experiência,  ficamos  mais  enraizados  em  nós
mesmos, como aquele que está experimentando.

Quando o espaço domina, ficamos desorientados e não conseguimos
entrar em contato com seus conteúdos, ou seja, com os outros elementos.
Esse estado não é uma integração com a natureza da mente. Simplesmente
perdemos a conexão.  Pode haver uma perda de significado causada não
pela depressão que pode ocorrer quando a terra domina, mas por um tipo
de ligação superficial  com a vida,  que nos deixa sem raízes e à deriva.
Espaço demais resulta numa falta de consciência, numa falta de presença.
Ficamos perdidos e sem contato.

Enquanto  o  excesso  de  espaço  nos  faz  perder  o  contato  com as
qualidades  que  nele  surgem,  quando  ela  falta  somos  dominados  por
qualquer  coisa  que  apareça.  Tudo  parece  sólido  e  impenetrável.  Os
pequenos problemas podem ser esmagadores, os grandes, devastadores. A
falta de espaço permite que outro elemento domine e determine as nossas
reações.

Uma pessoa com espaço equilibrado pode trabalhar o tempo inteiro,
ter uma família, cuidar da casa, meditar, engajar-se em práticas espirituais
e acomodar tudo. Há espaço suficiente para tudo. Outra pessoa, na mesma
situação mas com deficiência de espaço, não dá conta de tudo: o trabalho é
excessivo, os filhos um incômodo, não há tempo para os amigos, não há
tempo  para  cozinhar  e  relaxar  é  impossível.  Já  uma  pessoa  na  mesma
situação, porém dominada pelo espaço, fica à deriva na vida: o emprego
não é importante, os filhos estão longe, o parceiro é um colega de quarto,
as tarefas são ou não realizadas. Não há foco.

Em geral,  nós nos identificamos com as situações externas:  nosso
emprego,  nosso  relacionamento,  interesses,  e  nosso  corpo  e  assim  por
diante. Isso é identificação com o conteúdo do espaço, com a experiência e
não  com  quem  experimenta.  Então,  quando  perdemos  algumas  dessas
coisas, nós nos sentimos perdidos. O relacionamento termina, o emprego
acaba,  mudamos  para  outro  lugar  e  dizemos  que  estamos  perdidos.
Estamos a meio caminho entre as coisas e não sabemos exatamente quem
ou o que somos.

Quando  estamos  totalmente  integrados  ao  elemento  espaço,
conhecemos a natureza da mente. Somos livres porque não estamos mais
presos ao que surge na experiência. Percebemos nossa verdadeira natureza
e não tentamos nos encontrar nos detalhes da situação. Estamos ligados à
essência  e  não  procuramos  no  exterior  a  causa  dos  nossos  problemas.
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Conseguimos  nos  manter  por  meio  da  experiência  de  ser  e  não  pela
maneira como os outros nos vêem ou pelo que temos ou fazemos. Há mais
aceitação de nós mesmos e do que encontramos.

Um homem, por exemplo, que tem uma bela família e um próspero
negócio, e que se identifica com isso, pode perder as duas coisas. Nesse
caso, ele poderá se perder ou se abrir, dependendo da sua relação com o
espaço. Uma situação dolorosa pode ter um resultado negativo ou positivo,
dependendo da reação.  Com a perda de definição externa,  a  identidade
pode se tornar restrita, receosa e frágil, ou pode se expandir além dos seus
limites normais, identificando-se com o espaço em que surge a experiência.

Na prática da meditação, o espaço desequilibrado resulta em falta de
foco e presença. A mente é facilmente distraída por qualquer coisa que nela
surja porque a pessoa se identifica com a experiência e não com a base da
experiência. O Dzogchen é a principal prática para desenvolver o elemento
espaço, mas ele se desenvolve também quando os outros quatro elementos
entram  num  equilíbrio  cada  vez  maior.  A  sabedoria  do  vazio  está
relacionada ao espaço.

Como Trabalhar na Natureza
Tenzin Wangyal Rinpoche, A Cura através da Forma, da Energia e da Luz (pp. 69 e 
70)

Contemplar o céu é muito importante. Vá para o alto de uma colina
de onde você tenha uma visão ampla e desimpedida do céu. À sua frente,
está a vastidão do espaço. Com os olhos abertos e o corpo relaxado, respire
livre e suavemente. Inspire o céu aberto e claro e deixe-se dissolver nele ao
expirar. Deixe que o espaço puro e infinito permeie seu corpo, sua energia e
sua mente. Integre a sua consciência ao espaço. Funda-se ao espaço.

Quando  você  se  integra  ao  espaço,  a  cura  acontece.  Os  nós
apertados da raiva e do medo, do desejo e da preocupação, se dissolvem.
As tensões se dissolvem. Os pensamentos se dissolvem. As suas muitas
identidades  começam  a  se  dissolver.  Quanto  mais  você  se  integra  ao
elemento  espaço,  mais  clara  e  expansiva  se  torna  a  sua  consciência,
intocada  pelo  que  nela  surge,  sempre  pura,  aberta  e  sem restrições.  O
espaço acomoda tudo sem esforço. Não deixe que esta prática seja apenas
um  exercício  conceitual:  internalize  a  experiência  do  espaço  vazio,
descubra-o em você e como você. Neste nível da prática, o importante não
é realizar a natureza da mente (como seria na prática do Dzogchen), mas
dissolver  os  problemas  do  dia-a-dia,  abrir  espaço  para  a  experiência
positiva, e desenvolver a capacidade de liberar o que é negativo.

Quando o elemento espaço é desenvolvido, a mente é mais clara e há
mais alegria. Há menos tensão. Há mais espaço para qualquer experiência
que surja. Se alguém se atrasar para um compromisso, tudo bem – você
tem  espaço  para  acomodar  essa  situação.  Se  achar  que  suas
responsabilidades estão muito pesadas, não faz mal – há espaço para tudo.
Isso não significa aceitar qualquer coisa, mas tomar uma decisão e agir com
consciência em vez de reagir de maneira impulsiva, só com as emoções.

Na  prática  da  meditação,  quando  o  elemento  espaço  está
verdadeiramente desenvolvido, a prática se torna Dzogchen, permanecer na
natureza da mente.  É  pura  presença.  Integrar-se  plenamente  ao  espaço
significa integrar-se à base do ser.
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