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[Seguindo	o	que	disseram	para	apresentar	James	à	audiência]		

Bem,	 esta	 é	 uma	 oportunidade	 para	 vocês	 de	 ouvirem	 um	 pouco	 sobre	 mim.	 A	 questão	 principal,	
contudo,	é,	“Quando	você	sabe	de	algo	sobre	alguém,	você	sabe	alguma	coisa	de	verdade?”	

VIVENDO	EM	UM	MUNDO	DE	HISTÓRIAS	
Nós	 vivemos	 em	um	mundo	de	 narrativas	 ou	 histórias,	muito	 sedutoras	 e	 poderosas	 histórias.	 Todos		
nós	 podemos	 contar	 a	 história	 das	 nossas	 vidas	 de	 formas	 diferentes,	 acentuando	 alguns	 aspectos	 e	
escondendo	outros.	É	claro	que	também	vivemos	na	mente	das	outras	pessoas	como	histórias.	Quando	
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conhecemos	pessoas,	 construímos	 imagens	 sobre	elas.	Algumas	vezes	essas	 imagens	aparentam	estar	
brilhando,	 “Ah	ha!	Agora	 eu	 entendo	 como	essa	 pessoa	 é.”	Mas	 também	é	um	 filtro,	 porque	quanto	
mais	 nós	 ‘sabemos’	 sobre	 as	 pessoas	 mais	 nós	 as	 percebemos	 através	 de	 um	 modelo	 que	 nós	 já	
havíamos	desenvolvido,	ao	invés	de	vê-las	diretamente.	

Apesar	disso,	nós	continuamos	a	carregar	a	noção	que	nós	podemos	ver	as	pessoas	diretamente.	Nós	
pensamos	 que,	 “Se	 eu	 tenho	mais	 informação	 sobre	 você,	 eu	 vou	 ver	 você	 de	 forma	mais	 precisa	 e	
poderei	ser	mais	próximo	de	você”.	Mas	você	pode	de	algum	modo	ser	mais	próximo	de	alguém?	Você	
senta	 em	um	pequeno	 restaurante,	 olhando	nos	olhos	 da	pessoa	que	 você	 ama.	 Será	 verdade?	Você	
está	 tentando	 fazer	 essa	 experiência	 ter	 sentido	 e	 uma	 grande	 parte	 dela	 é	 sua	 interpretação.	
Interpretação	significa	colocar	algo	no	meio,	colocar	algo	‘entre’.	 Isso	quer	dizer,	nossa	experiência	do	
outro	é	mediada	pelos	métodos,	pelas	memórias,	pelos	pensamentos	e	pelas	construções	teóricas	que	
usamos	como	ferramentas	e	veículos	para	a	interpretação.	

Quando	nós	conhecemos	alguém	e	pensamos	sobre	esse	alguém,	podemos	sentir	que	temos	um	insight	
sobre	como	esse	alguém	é.	Pensamos	que	nosso	conhecimento	penetrante	nos	dá	 	um	tipo	de	raio-x,	
uma	 visão	 profunda.	 Porém,	 talvez,	 será	 que	 pode	 ser	 apenas	 um	 raio-x	 de	 nós	 mesmos?	 O	 que	
construímos	do	mundo	é	algo	que	NÓS	 fazemos	a	partir	do	mundo.	 Logo,	 se	nós	queremos	entender	
quem	o	outro	é,	primeiro	de	tudo,	precisamos		descobrir	quem		NÓS	somos.	

Quando	os	bebês	são	descobertos	crescendo	dentro	do	corpo	da	mãe,	também	surgem	histórias,	medos	
e	esperanças,	dúvidas,	hesitações,	excitações	e	por	aí	vai.	Depois	que	os	bebês	vem	para	fora	do	corpo	
das	mães,	 talvez	 tenha	 sido	 preparado	 um	quarto	 ou,	 no	mínimo,	 um	 pequeno	 berço.	Mas	 todo	 um	
sistema	conceitual	também	foi	criado	–	diferentes	ideias	sobre	como	cuidar	do	bebê.	Talvez	você	queira	
fazer	isso	da	forma	que	sua	mãe	fez,	talvez	você	queira	fazer	exatamente	o	oposto	que	a	sua	mãe	fez.	
Em	 todo	 caso,	 os	 pensamentos	 estão	 presentes.	Mesmo	 antes	 dos	 bebês	 serem	 embalados	 em	 seus	
pequenos	 lençóis,	 eles	 foram	 embalados	 em	 pensamentos,	 expectativas,	 esperanças	 e	 medos.	 Esses	
pensamentos	foram	comunicados	para	outras	pessoas	e	assim	a	base	de	uma	narrativa	ocupou	o	lugar.	

Do	 ponto	 de	 vista	 budista,	 a	 razão	 pela	 qual	 examinamos	 nossos	 pensamentos	 dessa	 forma	 é	 para	
apenas	 apreciar	 a	 quantidade	 enorme	 de	 atividade	 mental	 que	 estamos	 fazendo	 surgir.	 Quando	
caminhamos	 na	 rua,	 interpretamos	 o	 que	 estamos	 vendo.	 Fazemos	 isso	 a	 partir	 da	 linguagem	 que	
aprendemos.	 Olhamos	 para	 as	 coisas	 em	 termos	 de	 familiar	 ou	 não-familiar.	 Quando	 as	 coisas	 são	
familiares,	 não	 precisamos	 prestar	 muita	 atenção	 nelas.	 Quando	 algo	 é	 não-familiar,	 captura	 nossa	
atenção.	E	alguma	sensação	segue	–	talvez	medo,	talvez	excitação,	talvez	preocupação	–	posicionando	
um	todo	de	cadeias	de	significação.				

COMO	PARECER	NORMAL	
	

Somos	 identificados	 como	 normais	 a	 partir	 da	 nossa	 capacidade	 de	 gerar	 pensamentos	 harmoniosos	
com	o	padrão	dos	pensamentos	das	outras	pessoas.	Há	uma	série	de	vantagens	em	ser	percebido	como	
normal.	 Nós	 temos	 um	 tom	 de	 invisibilidade,	 que	 pode	 reduzir	 a	 auto-percepção.	 Estamos	 apenas	



Page 3	

	

www.simplybeing.co.uk © James Low    	

circulando,	realizando	nossa	vida	como	ela	é.	Podemos	mobilizar	nossos	pensamentos	interpretativos	e	
comunicá-los	para	as	outras	pessoas	e	a	eficiência	desta	conexão	nos	dá	um	senso	de	sermos	válidos.	
Sentimos	 um	 tipo	 de	 clareza	 –	 podemos	 entender	 o	 que	 está	 acontecendo.	 Momento	 a	 momento,	
eventos	estão	surgindo	e	nós	passamos	essas	contas	no	fio,	o	fio	do	tempo,	e	o	fio	do	nosso	senso	de	
sermos	quem	somos,	nosso	ethos	de	base.	

Dessa	forma	os	dias	se	passam,	os	anos	se	vão	e	a	vida	acaba.	Nós	olhamos	para	trás	e	pensamos,	“Oh!	
Não	foi	tão	ruim.	Eu	me	lembro	de	fazer	isso.	Oh,	era	maravilhoso	aquele	tempo!”	Essas	são	histórias	em	
eco.	Ainda	que	nós	não	tenhamos	mais	acesso	diretamente	às	coisas	que	costumávamos	fazer	quando	
éramos	muito	jovens,	quando	as	memórias	vem	elas	nos	reconfirmam	que	nós	somos	quem	somos.	

Para	mim,	eu	me	lembro	de	subir	em	árvores.	Eu	posso	lembrar	de	correr	vale	acima	na	Escócia.	Esses	
são	pensamentos	prazerosos	para	um	velho	homem!	Agora,	eu	não	tenho	desejo	de	subir	em	árvores	
mas	o	fato	de	eu	me	lembrar	subindo	em	uma	árvore	se	tornou	incorporado	ao	meu	senso	de	ser	quem	
sou.	Isso	me	ajuda	a	ignorar	o	fato	de	que	não	apenas	eu	não	quero	subir	em	árvores	mas,	realmente	eu	
NÃO	POSSO	mais	subir	em	árvores.	O	passado	se	foi;	eu	não	posso	voltar	para	dentro	dele.	Pelo	milagre	
da	contação	de	histórias,	no	entanto,	eu	posso	me	envolver	nestas	memórias.	

Esse	é	um	dos	caminhos	através	do	quais	nós	ignoramos	o	fato	da	nossa	morte.	Nós	estamos	vivos	por	
um	tempo,	 temos	saúde	por	um	tempo,	não	sabemos	se	vamos	 ficar	muito	doentes	antes	de	morrer.	
Temos	 planos	 para	 o	 futuro	 mas	 talvez	 eles	 nunca	 se	 realizem	 mas	 podemos	 habitar	 esses	 planos.	
Habitamos	memórias	do	passado,	planos	para	o	passado	e	planos	para	o	futuro.	

Esse	tipo	de	ocupação	é	fácil.	O	que	é	mais	problemático	é	como	habitar	ESTE	momento.	Por	que,	o	que	
é	este	momento?	“Oh!	Deixe	eu	consultar	o	meu	banco	de	memória.”	Eu	não	posso	dizer	o	que	isto	é	até	
eu	dizer	a	isto	o	que	isto	é.	

O	mundo	–	e	nós	mesmos	como	parte	do	mundo	–	nos	manifestamos	como	reflexos	da	nossa	própria	
projeção.	Nesse	sentido,	criamos	um	mundo	a	partir	da	nossa	contação	de	histórias:	

“Eu	acabei	de	vir	de	Berlim	para	Londres.”	–	Isso	tem	sentido	e	não	tem.	

“Eu	vivo	em	Londres.”	–	Na	verdade,	eu	vivo	em	um	apartamento	pequeno	em	uma	pequena	
parte	 de	 Londres.	 Eu	 morei	 em	 Londres	 por	 muitos	 anos,	 mas,	 talvez,	 eu	 nunca	 andei	 em	
noventa	por	cento	das	ruas.	Eu	não	sei	o	que	Londres	é,	mas	eu	vivo	lá.	

“Agora	eu	vim	a	Berlim.”	–	Eu	conheço	o	aeroporto.	Sei	que	tem	banheiros	no	aeroporto	–	isso	é	
importante.	Então		eu	entro	dentro	do	carro	e	nós	dirigimos	ao	longo	de	algumas	ruas,	e,	agora,	
eu	estou	aqui.			

Então,	eu	estou	em	Berlim.	Berlim	é	uma	idéia.	Você	pode	estar	na	ideia	de	Berlin.	Mas	você		não	pode	
estar	 na	 cidade	 de	 Berlim.	 Você	 só	 pode	 estar	 em	 uma	 rua	 ou	 em	 um	 prédio	 ou	 sentado	 em	 uma	
cadeira.	Onde	está	essa	rua	em	Berlim?	Onde	está	esse	lugar	em	Berlim?	Esse	lugar	está	no	fim	de	uma	
rua	em	Berlim.	E	onde	está	Berlim?	 Isso	é	uma	fantasia	consensual.	Nós	estamos	 induzidos	dentro	da	
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alucinação	por	usarmos	o	signo	‘Berlim’	que	criamos	para	nós	mesmos.	“Oh,	Berlim	é	agradável!	Agora	
eu	sei	onde	eu	estou.”	Esse	signo,	esse	nome	Berlim,	é	muito	 reconfortante.	Eu	sei	onde	eu	estou.	E,	
internamente,	há	um	pequeno	paralelo.		

“Quem	sou	eu?”	

“Eu	sou	eu.	Eu	sempre	vim	sendo	eu.”	

“Quem	é	você?”	

“Eu	sou	eu.	Eu	estou	em	Berlin,	e	eu	sou	eu.”	

Essa	é	uma	forma	muito	efetiva	de	ser	inteligentemente	estúpido.	

CONCEITOS	FIXOS	COM	CONTEÚDO	TRANSITÓRIO	

Nós	utilizamos	a	linguagem	para	nos	basearmos	em	um	conceito	e	utilizá-lo.	Isso	é	como	se	o	conceito	
estivesse	se	referindo	a	algo	muito	preciso.	

Um	 exemplo	 diário:	 Quando	 encontramos	 as	 pessoas,	 nós	 as	 cumprimentamos	 dizendo:	 “Como	 está	
você?”,	“Eu	estou	bem”,	ou	“Eu	estou	um	pouco	cansado,	ou	“Eu	estive	um	pouco	doente”...	

O	termo	‘Eu’	atua	como	um	contenedor,	e	como	o	copo	que	eu	estava	segurando	mais	cedo,	ele	pode	
ter	diferentes	conteúdos.	Ao	longo	do	curso	do	dia,	eu	posso	dizer	que	eu	estive	cansado,	energizado,	
faminto,	feliz,	triste	e	por	aí	vai.		

Como	o	eu	pode	ser	todas	essas	coisas?	

Eu	estou	cansado,	mas	não	estou	realmente	existindo	cansado,	porque	o	cansaço	está	me	atravessando.	
Seria	mais	preciso	dizer	que	meu	‘ser	cansado’	é	transitório	ainda	que	eu	tenha	a	sensação	de	que	‘eu’	
contínua	através	do	 tempo.	 Logo,	eu	devo	aceitar	que	o	 conteúdo	do	que	eu	chamo	de	 ‘eu,	mim,	eu	
mesmo’	é	transitório	e	muda	de	acordo	com	as	circunstâncias,	mas	o	‘Eu’	segue.	

Então,	 você	 é	 você.	 Quem	 é	 você?	 Agora	 mesmo	 eu	 sou	 alguém	 que	 está	 sentado	 em	 um	 assento	
estranho	em	Berlim.		

Da	mesma	forma	que	alguém	me	introduz	a	vocês	no	começo	dessa	conversa,	estamos	acostumados	a	
nos	 introduzir	 a	 nós	 mesmos.	 É	 como	 se	 o	 que	 dizemos	 sobre	 nós	 mesmos	 fosse	 verdadeiro	 e	 É	
verdadeiro,	momentaneamente	-	mas	é	como	se	quando	eu	faço	essa	afirmação	sobre	eu	mesmo	(que	
apenas	 é	 verdadeira	 devido	 a	 uma	 junção	 particular	 de	 causas	 e	 condições)	 que	 por	 possuir	 essa	
afirmação,	por	habitar	essa	afirmação,	eu	fosse	o	dono	desta		pequena	tensão	na	minha	garganta.	Isso	é	
dizer	algo	sobre	mim.	Falando	de	forma	geral,	eu	não	penso	sobre	mim	baseado	na	minha	garganta.	Se	
eu	me	candidato	a	um	emprego,	eu	não	me	refiro	a	essa	tensão	na	garganta	no	meu	CV.	Mas	agora	eu	
estou	sentindo	uma	pequena	coisa	e	minha	garganta	está	se	tornando	cada	vez	maior,		e	eu	posso	me	
identificar	com	isso	mais	e	mais.	
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Isso	é	possível	apenas	se	este	signo,	este	significante	da	primeira	pessoa	do	singular,	for	vazio.	

Talvez	eu	tenha	frio.	Isso	é	possível	porque	há	espaço	para	que	eu	tenha	frio.	Se	‘eu’	for	completamente	
definido	pela	minha	expressão,	“Eu	estou	em	Berlim”	então	não	vai	haver	espaço	para	mim	uma	vez	que	
desde	que	‘Eu	estou	em	Berlim.	Isto	sou	eu,	isso	é	suficiente,	isto	é	o	que	eu	sou”.	Mas	eu	posso	editar	e	
organizar	os	conteúdos	de	mim	mesmo	de	acordo	com	uma	hierarquia.	

[Voz	choramingando]	Não	ligo	para	onde	eu	estou.	Berlin	ou	qualquer	lugar.	Eu	peguei	um	resfriado,	e	
porque	eu	sou	velho,	minha	mãe	já	está	morta.	Mas,	felizmente,	eu	tenho	as	balas	de	tosse	Fisherman's	
Friend.	Não,	eu	não	sou	um	pescador,	mas	ele	é	meu	amigo.	

O	 ‘self’	 é	 como	 um	 acordeon,	 expandindo	 e	 contraindo	 momento	 a	 momento.	 Podemos	 ter	 uma	
identificação	completa	com	ele,	e	então,	se	vai.	

LOCALIZAÇÃO	E	FUNÇÃO	SÃO	RELACIONAIS	
Nosso	tópico	é	a	natureza	do	espaço	e	do	tempo	e	como	nós	a	habitamos.	Estar	em	Berlin	nos	dá	um	
senso	 de	 localização.	 Berlin	 está	 localizada	 dentro	 da	 Alemanha;	 é	 como	 um	 subsistema	 dentro	 do	
sistema	mais	amplo	da	Alemanha.	Dentro	do	sistema	de	Berlim,	há	muitos	diferentes	subsistemas.	Esses	
sistemas	podem	ser	regiões,	áreas	 locais,	que	possuem	a	sua	própria	história,	a	sua	própria	cultura,	o	
próprio	 tipo	 de	 café,	 os	 diferentes	 tipos	 de	 mercado,	 os	 tipos	 de	 comportamento	 das	 pessoas	 nos	
parques,	etc.	

Localização	é	sempre	relacional.	Nós	entendemos	onde	um	lugar	está	localizado	através	da	relação	com	
outros	lugares,	da	mesma	forma	que	entendemos	o	sentido	de	uma	palavra	através	da	relação	com	as	
outras.	 Ela	 é	 posta	 em	 funcionamento	 a	 partir	 da	 justaposição	 com	 outras	 palavras.	 Isso	 significa,	 a	
função	do	lugar,	do	tempo	e	da	língua	dependem	da	interação	e	da	relação.	

No	budismo,	chamamos	isso	de	co-originação	dependente.	A	formulação	básica	é	que	na	base	disso,	isto	
emerge.	Diferentes	circunstâncias	dão	nascimento	a	movimentos.	Por	exemplo,	na	Inglaterra	nós	temos	
uma	 família	 real.	 Quando	 os	 bebês	 nascem	 na	 família	 real,	 eles	 recebem	 um	 nome.	 E	 então	 você	
descobre	que	muitas	centenas	de	milhares	de	pessoas	nomeiam	suas	crianças	com	o	mesmo	nome	da	
criança	real.	Elas	podem	não	ter	a	intenção	de	replicar	um	padrão,	mas	eles	entendem	que	este	nome	
repentinamente	tem	algum	maior	valor	aderido.		

Isso	nos	dá	um	senso	de	que	a	função	é	relacional.	Não	há	sentido	em	fazer	uma	padaria	funcionar	se	
ninguém	 compra	 o	 seu	 pão.	 O	 consumo	 (ou	 commodity)	 capitalista	 é	 a	 troca	 de	 relações	 sociais	
mediadas	através	do	dinheiro	e	da	transferência	de	bens.	Esses	dias	nós	estamos	tendo	um	problema	
com	a	deflação.	As	pessoas	não	estão	comprando	o	suficiente,	não	estão	gastando	dinheiro	suficiente.	
Ansiosos	 sobre	o	 futuro,	 desejamos	 segurar	o	que	 temos.	 	 Isso	 faz	 sentido	para	o	 indivíduo,	mas	 são	
notícias	ruins	para	a	economia	em	geral.		

Nossas	vidas	se	desenvolvem	através	da	interação.	Em	um	nível,	isso	não	é	muito	difícil	de	ver	uma	vez	
que	está	em	todos	os	lugares.	Ainda	que,	de	alguma	forma,	nós	carregamos	este	senso	de	que	há	uma	
essência	para	o	MIM.	Nós	olhamos	para	trás	na	nossa	vida	–	nós	vemos	muitas	diferentes	situações	que	
estivemos	 envolvidos	 e	 todas	 as	 diferentes	 coisas	 que	 fizemos	 –	 e	 elas	 sumiram.	Mas	 eu	 estou	 aqui.	
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Qual	 é	 essência	 do	 ‘eu’?	 É	 realmente	 como	 o	 copo?	 Tem	 alguma	 coisa	 substancial	 profundamente	
dentro	de	nós,	alguma	essência	central?	

Na	 tradição	 budista,	 isto	 é	 referido	 como	 atmagraha	 (sânscrito)	 ou	 dagdzin	 (tibetano).	 Isso	 significa	
agarrar	 ou	 sustentar	 este	 senso	 de	 uma	 essência	 ou	 uma	 entidade	 ou	 um	 ‘eu’.	 Atma	 e	 Dag	 podem	
ambas	significar	um	eu	ou	uma	pessoa.	Eles	significam	‘eu’,	mas	também	se	referem	ao	senso	de	auto-
natureza	 inerente,	 porque	quando	dizemos	 ‘eu’,	 nós	 estamos	 falando	 sobre	 algo	que	parece	 ter	 uma	
essência,	uma	centralidade	substancial	e	verdadeira.	

A	ALEGRIA	DA	IMPREVISIBILIDADE	
Atualmente,	 a	 alegria	 da	minha	 vida	 é	 quando	estou	em	 fluxo.	Você	encontra	um	amigo,	 e	 tem	uma	
conversa	interessante,	e	todos	os	tipos	de	pensamentos,	sensações	e	sentimentos	emergem,	e	é	muito	
gostoso.	Você	se	torna	disponível	para	o	ainda	desconhecido	porvir.	

Quando	sentimos	depressão	ou	ansiedade	e	desejamos	cortar-nos	do	mundo,	experienciamos	estados	
que	 são,	 de	 alguma	 forma,	 previsíveis.	 “Eu	 não	 estou	me	 sentindo	muito	 bem.	Não	 está	melhorando	
nenhum	pouco.	Eu	estou	na	mesma.”	Mas	não	é	o	mesmo.	“Mas	eu	sinto	como	se	fosse	o	mesmo,	e	isto	
é	muito	ruim”.	

A	vida	é	melhor	quando	você	não	sabe	quem	você	é.	Quando	você	entendeu	quem	é	você	e	o	que	você	
precisa	fazer,	esse	é	o	sinal	de	que	você	tem	um	emprego	chato.	

Então	aqui	está	algo	muito	escorregadio:	este	 senso	de	um	eu	 como	uma	 função	 contínua,	 como	um	
modo	de	participação	ou	uma	essência,	um	modo	de	se	tornar	ou	um	modo	de	ser.		

Em	termos	de	meditação,	a	prática	é	muito	importante.	Porque	enquanto	sustentamos	a	noção	de	que	
existimos	como	uma	substância	–	que	temos	um	senso	de	self	substancial	–	nós	estamos	condenados	a	
duas	coisas.	A	primeira	é	a	estupidez,	porque	não	somos	substanciais,	e	não	somos	confiáveis.	Doenças	
acontecem	para	muitas	pessoas,	repentinamente.	

Eu	estava	ouvindo	no	rádio	para	a	entrevista	de	um	jovem	homem	entrevistado	em	Alepo,	na	Síria.	Ele	
estava	 descrevendo	 como	 houve	 uma	 batida	 na	 porta	 de	 sua	 casa,	 e	 ele	 ignorou.	 Houve	 mais	 uma	
batida	e	ele	achou	que	seria	melhor	abrir	a	porta.	Lá	estavam	cinco	policiais	e	eles	 levaram-no	para	a	
central	de	polícia,	para	o	porão.	Foi	muito	desagradável.	Uma	sombra	repentinamente	atravessou	a	sua	
vida.	Ninguém	o	 viu	 sendo	 retirado	 nem	ninguém	 sabia	 onde	 ele	 estava,	 simplesmente	 assim,	 a	 vida	
dele	se	transformou.	Isso	acontece	bastante	no	mundo.	O	que	achamos	que	temos,	desaparece	e	nossa	
existência	é	redefinida	de	acordo	com	novas	circunstâncias.	

Por	isto	é	que	a	ideia	do	Eu	ter	alguma	substância	real	em	que	se	sustentar	–	alguma	base	sólida,	uma	
qualidade	de	‘mim’	-,	é,	do	ponto	de	vista	budista,	uma	forma	de	estupidez.	E	a	razão	dessa	estupidez	é	
porque	nós	passamos	um	monte	das	nossas	vidas	protegendo	algo	que	não	está	realmente	ali.		

Não	podemos	existir	 sem	as	outras	 pessoas.	 Participamos	 através	da	 cultura,	 a	 qual	 não	 inventamos.	
Vestimos	roupas	que	não	desenhamos	nem	costuramos.	Comemos	comida	e	cozinhamos	de	acordo	com	
receitas	que	não	criamos,	e	também	não	cultivamos	nossos	alimentos.	Tudo	o	que	temos	pertence	ao	
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mundo.	Aprendemos	nossa	 língua	do	mundo.	Respiramos	o	ar	do	mundo.	Se	não	 tivermos	o	ar	vindo	
para	os	nossos	pulmões,	podemos	morrer.	

Então,	 o	 que	 é	 o	 indivíduo,	 aquele	 que	 não	 de	 divide?1	Uma	 ilusão.	 Uma	 ilusão	 de	 que	 há	 algo	
permanente	como	um	eu,	um	mim,	um	mim	mesmo.	Esta	sensação	de	si	é	constelado	ao	redor	do	signo	
do	eu.	 Eu	 falo	 para	 você.	 Eu	 reconheço	 você.	 Isso	 é	 o	 que	 acontece	 com	um	bebê.	 A	mãe	 conta	 um	
monte	de	coisas	sobre	a	criança.	“Você	é	o	queridinho	da	mamãe.”	Este	significado	foi	embalado	sobre	o	
bebê	e	masseagado	dentro	dele.	E	então,	veio	a	se	tornar	uma	crença,	“Eu	sou	eu”.	

Nós	 respondemos	 ao	 nosso	 nome	 se	 alguém	 nos	 chama.	 Eu	 sou	 James.	 Eu	 não	 sei	 porque	 outras	
pessoas	se	chamam	James,	elas	são	todas	fraudes.	‘James’	é	apenas	uma	convenção	que	foi	popular	por	
um	tempo.	O	uso	da	palavra	‘James’	me	lembra	que	eu	nasci	em	um	certo	tempo	da	Escócia	quando	o	
nome	 ‘James’	 era	 popular.	 ‘James	 é	 uma	 formação	 social,	 carregada	 por	 um	 tempo	por	 uma	pessoa.	
Mas	eu	posso	pegar	isso	e	massagear	dentro	de	mim	para	fazer	James	o	signo	de	mim	mesmo.		

ACREDITANDO	NO	QUE	NÃO	ESTÁ	AQUI	
Você	existe	para	mim	como	as	imagens	que	eu	tenho	de	você.	E	eu	existo	para	mim	como	as	imagens	e	
memórias	e	esperanças	e	medos	que	tenho	sobre	mim	mesmo.	Quando	eu	digo	que	há	esperanças	que	
tenho	 sobre	mim,	 isto	 parece	 estar	 se	 referindo	 a	 alguém	 que	 tem	 esperanças,	mas	 talvez	 sejam	 as	
esperanças	 que	 tenho	 sobre	 mim	 que	 me	 fazem	 ser	 esse	 ‘eu’.	 O	 Mickey	 Mouse	 é	 real	 para	 muitas	
pessoas	 que	 acreditam	 nele.	 É	 real,	 porque	 acreditamos	 nele.	Muitas	 pessoas,	 especialmente	 jovens	
garotos,	brincam	de	 jogos	de	guerra.	Não	há	nada	de	 substancial	ou	verdadeiro	dentro	de	um	X-Box.	
Nós	ligamos,	o	jogo	começa	e	participamos.	Através	da	nossa	participação,	as	regras	do	jogo	se	tornam	
as	 regras	 da	 nossa	 vida.	 Se	 acumulamos	 pontos	 suficientes,	 podemos	 comprar	 uma	 arma	 maior.	 Se	
temos	uma	arma	maior,	matamos	mais	pessoas	e	ainda	ganhamos	mais	pontos.	Hey!	Este	é	a	economia	
do	livre	mercado.	

Nós	 acreditamos	 em	 algo	 que	 não	 está	 ali.	 Sabemos	 disso	 pelo	 teatro,	 pelos	 filmes	 e	 pelas	 novelas.	
Alguém	escreve	uma	história,	e	nós	acreditamos	na	história.	Enquanto	estamos	lendo	é	como	se,	para	
nós,	os	personagens	fossem	reais.	Eles	nos	fazem	felizes,	tristes	e	por	aí	vai.	Isso	é	muito	interessante.	
Alguma	coisa	que	podemos	dizer	que	não	é	real,	parece	ser	real.	Mais	do	que	 isso:	nos	comportamos	
como	se	fosse	real.	

Esta	 é	 uma	metáfora	 do	nosso	 senso	de	 self.	Nossa	 individualidade	 é	 uma	 crença.	Do	ponto	de	 vista	
budista,	é	uma	crença	falsa,	que	surge	da	ignorância.	

Isso	não	quer	dizer	que	nada	existe.	O	ensinamento	do	Buda	é	o	meio	do	caminho	entre	os	extremos.	
Um	extremo	é	dizer,	 ‘É	realmente	existente,	 isto	sou	eu,	você	deveria	 lidar	comigo	com	seriedade’	e	o	
outro	 extremo	 e´dizer,	 ‘Oh!	 Tudo	 isto	 é	 ilusão,	 então	 realmente	 não	 importa	 o	 que	 pode	 acontecer’.	
Quando	 você	ouvir	 as	 pessoas	 falando	dessa	 forma,	 você	deveria	 oferecê-las	 o	 acolhimento	que	está	
sendo	 disponibilizado	 na	 Síria:	 pegue	 um	 par	 de	 alicates	 e	 arranque	 as	 unhas	 delas.	 Ah,	 algo	 está	
acontecendo.	Não	significa	que	seja	real.	É	uma	ilusão,	mas	ilusão	não	é	um	estado	de	homogeneização,	
																																																													
1 James faz um jogo com as palavras em inglês: So what is the in-dividual, the un-divided one?	
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como	o	leite	é	preparado	nos	dias	atuais.	A	ilusão	tem	muitos	sabores.	Nós	somos	os	muitos	sabores	da	
ilusão.	 A	 ilusão	 tem	o	 sentido	 de	 uma	miragem	no	 verão.	 Em	 um	dia	 quente,	 você	 está	 dirigindo	 ao	
longo	da	estrada	e	você	vê	água	brilhando	na	sua	frente.	Você	não	pode	dizer	que	está	realmente	ali,	
porque	quando	você	atravessa,	não	há	água.	Ainda	assim,	você	não	pode	dizer	que	não	está	ali,	porque	
você	vê.	E	isto	tem	um	impacto	em	você,	dependendo	de	onde	você	está.	Se	você	está	dirigindo	e	você	
tem	uma	garrafa	de	água	ao	seu	lado,	a	miragem	da	água	talvez	não	importe	muito,	mas	se	você	está	
dirigindo	no	deserto	do	 Saara,	 a	miragem	é	muito	mais	 tentadora.	 Isso	quer	dizer,	 devido	 a	 causas	 e	
condições,	as	ilusões	podem	ser	mais	ou	menos	reais.	

O	poder	do	objeto	é	o	poder	da	mente.	O	budismo	não	é	uma	visão	materialista.	É	claro,	se	eu	bato	a	
minha	 cabeça	 na	 parede,	 eu	 vou	 ter	 dor	 mas	 isso	 não	 significa	 que	 a	 parede	 exista	 realmente.	 Nós	
pegamos	um	tijolo	e	batemos	nele	com	um	martelo.	Huh!	Então	quem	é	grande	e	forte	agora?	Pegamos	
o	 tijolo	e	 levamos	para	o	 laboratório.	Pegamos	alguns	pedaços	pequenos	e	olhamos	para	eles	em	um	
microscópio.	 Podemos	 ver	 a	 lógica	 disto:	 para	 diminuir	 o	 tijolo	 até	 vermos	 a	 estrutura	 atómica,	
subatômica	e	então	descobrimos	que	não	há	uma	realidade	sólida,	substancial,	ali.	A	solidez	da	parede	é	
gerada	a	partir	do	padrão	de	energia	e	esta	energia	pode	ser	liberada	ou	mantida	condensada	por	um	
tempo,	mas	não	há	uma	essência	intrínseca	no	tijolo.	Devido	a	causas	e	condições,	ele	permanece	aqui.	
Devido	a	outras	causas	e	condições,	ele	não	vai	mais	estar	aqui.	

Isto	quer	dizer:	o	tijolo	não	é	internamente	definido.	Não	tem	uma	natureza	própria,	intrínseca.	O	tijolo	
está	mostrando	a	interação	de	muitos	fenômenos	causais.	Então,	depois	de	algum	tempo,	esses	fatores	
se	alteram,	e	ele	começa	a	esfarelar.	

Logo,	 o	 que	 temos	 é	 uma	 aparência	 que	 é	 vazia	 de	 essência	 ou	 definição	 interior.	 O	 tijolo	 é	 um	
fenômeno	 cultural.	 Especialmente	 devido	 a	 lugares	 como	 este	 centro	 de	 darma	 que	 depende	 do	
interesse	das	pessoas	no	budismo,	as	pessoas	dão	dinheiro	e	as	construções	se	desenvolvem.	

Agora,	 podemos	 dizer	 que	 o	 tijolo	 é	 feito	 de	 terra;	 é	 dali	 que	 ele	 veio.	 Você	 acha	 um	 solo	 argiloso	
adequado,	você	cava,	formata	e	põe	em	um	forno.	Mas	alguém	fez	isto	porque	teve	uma	ideia.	A	mãe	
do	tijolo	é	a	ideia.	Sem	a	ideia	de	fazer	tijolos,	não	haveria	tijolos.				

Nós	manifestamos	a	mente.	Pensamos	em	diferentes	formas	de	viver,	diferentes	formas	de	comer	e	por	
aí	vai.	Por	isso,	vamos	a	diferentes	lojas.Não	é	que	um	pensamento	surja	dentro	de	mim	e	ele	me	faz	ir	
na	direção	do	mundo	como	se	existissem	dois	domínios:	eu	mesmo	e	o	mundo.	Ao	invés	disso,	as	ideias	
estão	 se	 movendo	 em	 um	 campo	 de	 experiência.	 E	 o	 campo	 da	 experiência	 não	 tem	 fronteiras.	
Quaisquer	fronteiras	que	aparentam	existir	ali	são	geradas	pelos	nossos	conceitos.			

Como	eu	estava	indicando	com	a	minha	garganta	mais	cedo,	partes	do	nosso	corpo	se	tornam	mais	ou	
menos	visíveis	de	acordo	com	o	surgimento	da	sensação.	Devido	ao	aprendizado,	podemos	vir	a	saber	
que	nosso	corpo	é	um	tipo	de	base	contínua	para	a	nossa	vida.	

No	 reino	 da	 psicoterapia,	 as	 pessoas	 falam	 de	 incorporar	 a	 experiência,	 mas,	 do	 ponto	 de	 vista	 do	
budismo,	nós	queremos	mentificar	nosso	corpo.	Assim,	geralmente	podemos	pensar	que	a	mente	está	
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no	 corpo,	mas	 do	 ponto	 de	 vista	 budista,	 a	mente	 é	 o	 corpo.	Nós	 sentamos	 aqui	 em	 nossos	 corpos,	
enxergando	a	partir	dos	nossos	olhos.	Experienciamos	as	paredes,	a	cabeça	das	pessoas,	as	roupas,	etc.	
Também	experimentamos	nosso	corpo.	Agora,	olhando	o	corpo	de	vocês,	eu	sinto	que	o	meu	corpo	não	
é	o	mesmo.	Isso	quer	dizer,	eu	não	tenho	acesso	direto	a	sensação	surgindo	no	corpo	de	vocês.	Eu	posso	
entender	 isto	 como	 um	 eixo	 para	 pensar	 que	 nós	 somos	 realmente	 separados:	 vocês	 tem	 a	 vida	 de	
vocês,	a	sorte	e	a	experiência	de	vocês,	e	eu	tenho	a	minha.	

Mas	quem	é	você?	Vocês	são	a	minha	experiência.	Quem	quer	que	sejam	vocês,	eu	não	tenho	acesso.	
Tudo	o	que	tenho	acesso	é	‘quem	vocês	são	para	mim’.	‘Vocês	para	vocês’	é	um	mistério.		

‘Você	para	mim’	é	 sobre	o	que	eu	me	relaciono.	Quando	estou	 falando	com	você,	estou	 falando	com	
‘você	para	mim’.	Não	é	a	mesma	coisa	de	dizer	que	eu	estou	falando	apenas	comigo	mesmo.	Isto	é,	eu	
não	posso	simplesmente	projetar	alguma	nova	identidade	em	você	-		embora	amantes	frequentemente	
façam	isso,	para	transformar	seus	parceiros	em	alguém	que	eles	realmente	amem	–	mas	não	funciona.	
O	‘você	para	mim’	não	sou	eu	sozinho.	É	uma	qualidade		da	experiência	que	emerge	através	da	nossa	
interação.		

E	sobre	o	‘eu	para	mim?	Qual	o	status	que	isso	tem?	Eu	existo,	é	verdade,	mas	eu	existo	como	o	que?	
Experiência.	 Nós	 estamos	 vivos;	 nós	 estamos	 aqui.	 Nós	 sabemos	 que	 estamos	 aqui	 porque	 estamos	
experienciando	estar	aqui.	Isto	quer	dizer,	a	prova	da	minha	experiência	é	a	experiência	de	‘você	e	eu’.	
Se	eu	 fecho	meus	olhos	e	 tento	 ir	para	dentro,	 eu	estou	apenas	dentro	de	mim.	Mas	não	é	possível,	
porque	parte	de	ser	mim	é	ter	uma	bumbum,	e	meu	bumbum	está	sentado	no	tapete,	e	isso	tem	uma	
certa	 pressão.	 Então,	 eu	 tenho	 a	 sensação	 da	minha	 interação	 com	 o	meu	 corpo	 no	 ambiente.	 Nós	
estamos	sempre	em	algum	lugar.	Isso	quer	dizer,	nossa	experiência	é	interativa.	Eu	posso	mover	o	copo	
ao	redor	da	mesa,	porque	o	copo	precisa	estar	em	algum	lugar.	É	o	mesmo	copo	onde	quer	que	ele	vá	–	
pelo	menos	na	teoria.		Se	você	quer	viver	em	uma	teoria,	isto	é	verdade,	mas	se	eu	ponho	o	copo	dentro	
da	xícara,	 isso	altera	a	 forma	pela	qual	a	 luz	 se	move	através	do	copo	e	através	da	água	e	então,	ele	
parece	diferente.	

SEM	PODER	DEFINIR	[ISSO]	BEM	
Este	é	o	ponto	central	na	meditação	budista	e	é	muito,	muito	importante.	

“Ouçam,	nós	todos	sabemos	que	é	o	mesmo	copo	onde	quer	que	esteja”.	Saber	disso	vai	ajudar	você	a	
funcionar	no	mundo,	uma	vez	que	você	não	é	estúpido,	mas	vai	tornar	a	meditação	impossível.	

Quando	o	copo	é	colocado	dentro	da	xícara,	ele	parece	diferente.	Eu	vejo	ele	diferente.	Isso	é	primário	
ou	secundário?	Se	é	secundário,	o	copo	é	o	copo,	ele	apenas	aparenta	estar	diferente.	Esta	visão	da	vida	
no	 budismo	 é	 chamada	 de	 samsara,	 a	 sustentação	 de	 uma	 essência.	 Com	 essa	 visão	 eu	 tenho	 um	
conhecimento	definitivo:	o	copo	é	o	copo,	Berlim	é	Berlim,	eu	sou	eu.	Sem	problema.	

Calma.	 Agora	 ele	 parece	 diferente.	 Ele	 realmente	 parece	 diferente.	 Vamos,	 como	 o	 fenomenologista	
alemão	Edmund	Husserl	diria,	por	um	parênteses	ao	redor	‘disto’.	Logo,	ao	invés	de	dizer,	“Isto	parece	
diferente”,	 nós	 temos	 “É	 diferente”.	Nós	 olhamos	 e	 vemos.	 “Oh!	 É	 diferente.”	 Isto	 agora	 é	 uma	nova	
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percepção	com	menos	interpretação.	Isso	quer	dizer,	estou	relaxando	minha	imputação	de	que	há	uma	
fenômeno	 real	 como	uma	entidade	 substancial	 presente	na	minha	 frente,	 a	qual	 continua	através	do	
tempo	mas	mostra	diferentes	qualidades	variáveis	de	acordo	com	as	circunstâncias.	

‘É	diferente’	significa	‘continue	olhando’.	O	que	está	acontecendo	agora?	Nós	não	sabemos.	Porque	se	
não	 há	 um	 ‘isto’	 que	 está	 se	 tornando	 diferente	 –	 se	 há	 apenas	 a	 diferenciação,	 apenas	 a	
situacionalidade	–	então	nós	temos	um	desdobrar	que	apresenta	o	complexo	campo	da	experiência.	 	

Todos os textos budistas falam disso: na simplicidade do Dhammapada onde se diz que a 
mente é o ponto fundamental, seja na examinação analítica no abhidharma, seja nos 
ensinamentos sobre vacuidade no Sutra do Coração,  seja na filosofia madhyamika, seja no 
tantra e seja no dzogchen, é sempre este ponto. 	

CONTÍNUO,	INDIVISÍVEL,	BRILHANTE	CAMPO	DA	EXPERIÊNCIA		
Por	 estar	 presente	na	experiência	 com	a	mínima	mediação	das	 elaborações	 conceituais	 acumuladas	 -	
construídas	desde	a	escola,	do	que	lemos,	das	interações	da	vida,	etc	–	damos	chance	ao	mundo,	uma	
chance	de	se	mostrar.	Igualmente,	também	damos	a	nós	mesmos	uma	chance	de	nos	mostrarmos.	Ao	
invés	de	contar	ao	mundo	o	que	ele	é,	ao	invés	de	contar	a	nós	mesmos	o	que	somos,	relaxamos	nossa	
obsessão,	nossa	mobilização.	Tornamo-nos	disponíveis.	Podemos	receber.	O	que	estamos	recebendo?	O	
contínuo,	indivisível	e	brilhante	campo	da	experiência.			
	

—Onde isto está? Está sempre aqui.	
—Quando isto acontece? Acontece sempre agora.	

	
Com	 isto,	 quando	 esta	 clareza	 se	 estabelece,	 muitos	 diferentes	 conceitos	 podem	 surgir.	 Podemos	
continuar	 indo	ao	trabalho,	continuamos	sabendo	como	fazer	uma	xícara	de	chá.	Mas	não	precisamos	
mais	ter	um	senso	de	mundo,	de	entender	o	que	está	acontecendo.	

Na	tradição	mahayana,		isso	é	referido	como	mover-se	da	verdade	relativa	para	a	verdade	absoluta.	Isso	
quer	 dizer,	 começamos	 a	 experimentar	 o	 sentido	 intrínseco,	 o	 sentido	 o	 qual	 está	 presente	 a	 todo	
momento.	Essa	clareza	natural	da	mente	permite	que	a	energia	da	mente	–	a	qual	cria	 toda	a	cultura	
humana	e	por	aí	vai	–	mover-se	sem	ser	bloqueada,	mas	mover-se	a	serviço	da	conectividade.		

Isto	é,	não	estamos	falando	e	estudando	e	investigando	no	intuito	de	estabelecer	a	verdade.	A	verdade	
sempre	esteve	aqui.	

DISPONÍVEL	PARA	CONEXÃO	
Então,	 a	 fala	 é	 sobre	 conectividade	 ou,	 se	 você	 prefere,	 compaixão.	 Quando	 nos	 relacionamos	 com	
outras	 pessoas,	 a	 qualidade	 do	 contato	 que	 temos	 estabelece	 algo	 –	 por	 um	 momento.	 Quando	
sentimos	que	alguém	realmente	nos	vê	e	se	abre	para	nós,	nós	também	nos	abrimos	um	pouquinho.	O	
olhar	do	outro,	se	alcança	nosso	coração,	é	como	ter	um	bom	encanador	que	abre	um	cano	bloqueado	
de	forma	que	a	conectividade	possa	fluir	sem	impedimento.	
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Porque	 somos	 desconfiados,	 um	 pouco	 hesitantes,	 um	 pouco	 ansiosos.	 Em	 Londres,	 quando	 você	
caminha	pela	rua	ou	sente	no	chão,	ninguém	oferece	contato	ocular.	Algumas	vezes,	no	supermercado,	
você	pode	ver	uma	pessoa	mais	velha	trocando	algumas	frases	de	conversa	com	o	caixa;	você	pode	ver	
como	eles	 se	 tornam	mais	vivos	por	um	momento	porque	alguém	está	oferecendo-lhes	atenção.	Eles	
então	 vão	 caminhar	 com	 seus	 carrinhos	 de	 compras	 com	 um	 passo	 mais	 leve.	 Como	 cultura,	 nós	
facilmente	esquecemos	como	estar	disponíveis.	

O	coração	é	o	espaço	e	quando	respondemos	desde	o	coração,	quando	nos	conectamos	com	alguém,	
nós	encontramos	o	espaço	do	 seu	coração.	A	 tradição	dzogchen	 fala	 sempre	 sobre	 ‘meditar	 céu	para	
céu’.	 Isso	 significa	 que	 o	 centro	 da	 nossa	 existência	 não	 é	 uma	 coisa;	 é	 o	 espaço,	 um	 espaço	 que	 é	
fecundo,	que	dá	nascimento	ao	seu	infinito	potencial,	ao	que	quer	que	seja	necessário.	Não	há	fim	para	
esta	generosidade	do	coração.	

RELAXANDO	O	EGO	

A	parte	de	nós	que	se	cansa	é	o	nosso	ego.	O	ego	é	condenado	a	entender	ganho	e	perda,	gosto	e	não-
gosto.	O	ego	é	sensível	às	polaridades	da	experiência.	Por	causa	da	sua	falta	de	base	e	o	seu	alheamento	
da	sua	verdadeira	base	–	alheamento	que	é	a	base	para	o	senso	de	individualidade	e	isolamento	–	o	ego	
está	 sempre	 tentando	 se	 ligar	 ao	 que	 está	 acontecendo:	 “Onde	 eu	 estou?	 Isto	 é	 bom?	 Eu	 estou	
ganhando	algo	com	isso?”	Mas,	é	claro	que	o	ego	é	muito	 instável	uma	vez	que	ele	não	tem	nenhum	
centro	ou	essência.	

Isso	é	porque	a	 função	da	prática	de	meditação	não	é	destruir	o	ego,	mas,	ao	 invés,	permitir	que	ele	
relaxe	e	tome	o	seu	lugar	como	parte	da	função	da	conectividade.	No	sentido	de	funcionar	no	mundo,	
precisamos	ter	discernimento.	Discernimento	significa	que	podemos	ver	a	diferença	quando	um	tomate	
está	maduro	ou	não.	Discernimento	é	a	atenção	aos	detalhes	do	mundo	e	uma	avaliação	da	importância	
dessas	qualidades	ainda	que	relativas	e	situacionais.	

Quando	o	ego	se	estreita,	 isso	quer	dizer	que	ele	 tem	um	pequeno	 livro	de	receitas	e	não	pode	fazer	
muita	coisa.	Se	o	tomate	é	verde,	você	pode	fazer	chutney.	Se	o	tomate	está	muito	maduro	e	molinho,	
você	 pode	 colocá-lo	 na	 sopa	 ou	 fazer	 um	molho.	 “Mas	 eu	 só	 conheço	 salada	 de	 tomate”.	 Esse	 é	 o	
problema	do	ego.	

MOVENDO-SE	COM	O	FLUXO	DO	VIR	A	SER	
	

Budismo,	com	os	seus	muitos	métodos	e	ensinamentos,	é	sobre	ter	um	livro	de	receita	maior.	O	ponto	
essencial,	 no	 entanto,	 é	 que	 não	 estamos	 cozinhando	 para	 fazer	 alguma	 coisa	 –	 cozinhar	 é	 como	
participamos	do	fluxo	incessante	do	vir	a	ser.		

O	paradoxo	é	que	quão	mais	relaxamos	nosso	senso	de	self,	mais	nós	nos	tornamos	diferentes	tipos	de	
pessoa,	 o	 que	 nos	 permite	 responder	 a	 diferentes	 pessoas	 em	 diferentes	 tempos	 e	 de	 diferentes	
maneiras.	 Nossos	 relacionamentos	 assim	 estão	 conectados	 com	 a	 atualidade	 do	 que	 está	 na	 nossa	
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frente,	 com	o	mínimo	possível	de	mediação	das	 construções	que	desenvolvemos	na	nossa	mente.	De	
acordo	 com	 a	 particularidade	 de	 uma	 pessoa	 nesse	 tempo	 particular,	 algum	 ingrediente,	 algum	
conhecimento	que	temos	ou	alguma	habilidade	é	chamada	para	dar	 forma	ao	momento.Não	estamos	
manifestando	alguma	agenda	pré-figurada	ou	um	plano.	

De	 novo,	 isso	 enfatiza	 a	 forma	 do	 dharma,	 particularmente	 do	 dzogchen,	 que	 move	 para	 o	 lado	 a	
cognição	da	sua	posição	central	como	a	garantia	da	validade	do	ego,	ainda	que	ela	pode	ser	chamada,	
caso	seja	necessário.	

Se	 nós	 lidamos	 com	 o	 conhecimento	 que	 construímos,	 uma	 solidificação	 surge.	 É	 por	 não-saber,	 por	
estar	no	lugar	do	servo,	por	estar	disponível,	que	o	espaço	do	coração	permite	que	a	energia	da	lucidez	
flua	através	deste	corpo	como	parte	do	campo	de	desvelar		da	experiência	

UMA	DESCRIÇÃO	SIMPLES	DA	VIDA	ORDINÁRIA	
Desta	forma	vimos	a	experienciar	que	cada	um	de	nós	é	verdadeiramente	o	centro	do	mundo,	não	de	
uma	 forma	narcisista,	 auto-referencial,	mas	nos	 termos	de	uma	experiência	 atual.	Nós	 (nossa	mente,	
nossa	 lucidez,	nossa	presença)	são	espaço	e	 tempo	 inseparáveis	e	o	passado	e	o	 futuro	se	movem	ao	
nosso	redor.	

No	 tantra,	 Padmasambhava,	 este	 grande	 yogui	 que	 trouxe	 o	 darma	 tântrico	 ao	 Tibet,	 simboliza,	
manifesta	 a	 lucidez,	 aberta,	 espaçosa	 lucidez	 sem	 essência	 substancial.	 Ele	 senta,	 pacificamente	 e	 ao	
redor	dele	muitas	dakinis,	figuras	de	deusas	energéticas,	estão	se	movendo	ao	redor	do	céu.	Elas	–	sem	
esforço	 –	 realizam	 qualquer	 trabalho	 que	 seja	 requerido.	 Esses	 são	 os	 nossos	 pensamentos,	
sentimentos,	memórias,	sensações.	Tudo	o	que	temos	se	torna	disponível	a	se	mover	de	acordo	com	as	
necessidades.	Ao	invés	de	estabelecer	um	castelo	privado	de	segurança,	nós	vivemos	na	não-dualidade	
que	mostra	a	inseparabilidade	do	espaço	e	da	lucidez.	

Os	 termos	 que	 vocês	 leem	 nos	 livros	 budistas	 então	 começa	 a	 fazer	 sentido:	 lucidez	 e	 vacuidade,	
claridade	 e	 vacuidade,	 som	e	 vacuidade,	 aparência	 e	 vacuidade.	 Começamos	 a	 ver	 que	 isto	 é	 apenas	
uma	simples	descrição	da	vida	diária,	ordinária.		

Então,	 agora	é	o	momento	de	encerrar.	Um	pensamento	 surgiu	na	minha	mente	e,	 a	partir	 disto,	 eu	
agora	vou.	Ter	estado	aqui	foi	um	prazer.	Obrigado	e	boa	noite.	


