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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 TRANSCENDÊNCIA 
(Espaço além das bolhas que experimentamos. Capacidade de superação. Criar. Ver o 

inesperado. Liberdade natural.) 
 
 
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 algum momento em que você se sentiu aprisionada 
em uma situação difícil, porque as dificuldades e obstáculos pareciam - ao menos 
temporariamente - intransponíveis. Lembre os detalhes da situação e descreva. 
 
3. Agora lembre como, de alguma maneira, aquela situação mudou. Como foi possível a 
mudança? Como você se sentiu, quais emoções, qual estado interno brotou dessa sensação 
de transcender (ultrapassar, transformar). Anote. 
 
4. Agora observe se, ao olhar para um obstáculo seu, você é capaz de se imaginar 
ultrapassando ele. Mesmo não sabendo como superar agora, você consegue se imaginar 
ultrapassando esse obstáculo, mesmo que seja no futuro? Caso você se imagine assim, 
mesmo que não consiga superar agora, como você se sente ao se imaginar liberado do 
obstáculo? 
 
5. Agora imagine uma outra pessoa próxima a você. Observe algum obstáculo dessa pessoa. 
Observe: você é capaz de imaginar essa outra pessoa livre disso? Mesmo que ela não consiga 
superar agora, você consegue imaginar essa pessoa para além dessa dificuldade? Consegue 
manter uma janela aberta para essa superação? Caso você a imagine assim, como você se 
sente ao ver essa pessoa a partir de uma perspectiva ampla e livre? Quais emoções, qual 
estado interno brota dessa sensação de transcender? Anote. 
 
6. Observe os problemas e dificuldades. Se você não se vê preso, e coloca as dificuldades 
dentro de um cenário muito mais amplo, como nuvens no céu, você consegue olhar para as 
dificuldades com mais leveza? Consegue talvez brincar com elas, ou a partir delas? Consegue 
se conectar com um aspecto leve, amplo e criativo dentro de você mesmo? Você consegue 
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imaginar que talvez, a partir desse aspecto, seja mais fácil encontrar soluções criativas, do que 
quando você está fixado no problema? 
 
7. Observe agora se outras pessoas, seus amigos ou familiares, conseguem se imaginar de 
forma ampla e livre. Eles conseguem relativizar os seus problemas (sem diminuí-los nem fugir 
deles, mas também sem vê-los como o centro de suas vidas)? Conseguem olhar a si mesmos 
e aos outros sem se congelar nem congelar os outros nas suas dificuldades? 
 
 
 

Aspiração: 

Do fundo do coração eu gostaria que os seres percebessem sua dimensão de 
liberdade, apesar das limitações, e pudessem perceber essa mesma dimensão nos 

outros. Gostaria que esse espaço aberto nos ajudasse a ser mais criativos, mais leves, 
mais felizes, apesar de todas as dificuldades, permitindo que nossas qualidades 

florescessem mais e mais. Gostaria que pudéssemos criar um ambiente coletivo no 
qual esse espaço e essa capacidade de reinvenção fosse reconhecida e apreciada. 
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