
Semana 3: intimidade não construída
 
                Quando invocamos o passo Abrir, a consciência se estende além dos 
limites de nossa pele para o mundo ao nosso redor. Essa extensão para o mun-
do fora de nós abre a porta para a mutualidade: Esta é a base para a meditação 
interpessoal. Quando estendemos a consciência além de um  eu encapsulado 
pela pele, nossa meditação amplia para incluir outras pessoas e o meio am-
biente. Focada internamente, a atenção plena enfatiza sentir esse corpo, esses 
pensamentos, essas emoções. Expandida externamente, a atenção plena inclui 
o mundo que aparece “lá fora”  que é sentido como: o mundo físico, as formas 
aparentes, palavras e ações de outras pessoas. E nesta atenção plena expandida 
podemos observar como   reagimos este ‘lá fora’.
                Na prática da meditação, não buscamos um estado mental fixo ou 
imóvel, mas sim, observamos se a mente está ampla ou contraida, e cultivamos 
a adaptabilidade da mente. A mente é maleável e pode se abrir e focar confor-
me a experiência muda. À medida que a atenção plena se move para dentro e 
para fora, continuamente, esse movimento se torna mais fácil e familiar. Com 
a atenção plena ampla podemos entrar em contato com o nosso corpo e sentir o 
momento se tornar vivo, já que o interno e o externo são conhecidos. Abertura 
e sensibilidade são fundamentais; a expansão e contração da mente são sempre 
fluidas. À medida que praticamos assim, estamos desenvolvendo a capacida-
de de navegar facilmente entre a consciência interna e a externa. Vemos que 
a mente que não agarra não precisa pousar em lugar nenhum, nem em nossas 
emoções e nem nas de outra pessoa. Reconhecemos a consciência que não tem 
um alto-centro “self”. Ela é naturalmente tranquila e observadora de tudo que 
ocorre, sem ser puxada ou empurrada. 
                 
 Quando duas pessoas se encontram em meditação interpessoal, estados de 
querer, estados de busca e apego podem ser ativados, mas reconhecemos isso e 
nos libertamos o máximo que podemos. Quanto mais liberamos estes apegos, 
maior é a entrada para este local íntimo. À medida que liberamos o apego, a 
experiência relacional se torna muito imediata. A palavra imediato significa 
que não há nada entre os meditadores - isto é, fomes e medos não nos separam. 
Esse espaço não é personalizado por  não ser construída por uma personali-
dade faminta. Isto é o que chamo de intimidade não construída. Ou seja, os 
processos de construção da mente continuam, mas a própria intimidade surge 
espontaneamente, em vez de ser construída por memórias, experiências com-
partilhadas e assim por diante. Na intimidade não construída, muito é revelado 
em virtude do campo vazio no qual a experiência se desenvolve; tudo o que 



acontece é aceito. Essa é uma conexão livre de apego, a conexão é sentida como 
não separação, sentida como presença vazia. Vazia de memórias, de histórias.
                     

                 A intimidade não construída, como a liberação pessoal, está sempre 
disponível para nós a qualquer hora, mas no barulho e estresse que constituem o 
estado normal de nossos corações, geralmente permanece um potencial não reali-
zado. 

                  Abrir nossa consciência para incluir outras pessoas pode ser um desa-
fio. O contato humano é complexo. Romper nossas barreiras nem sempre é fácil. 
No limiar de estender nossa consciência aos outros, podemos nos descobrir inse-
guros e com medo. No momento do encontro, abrimos uma porta para reativida-
de e possibilidade, egoísmo e generosidade, medo e liberdade. Estendendo nossa 
consciência para os outros, nos abrimos para as fomes interpessoais e as tensões 
que elas geram.
               

  A resistência à abrir é um hábito natural e bem praticado. Ela faz  parte do sis-
tema de defesa do ‘self’ estabelecido para sobreviver na família e na sociedade. 
Portanto, devemos ser afetivos, gentis e pacientes conosco. Repetidamente pode-
mos “Pausar-Relaxar-Abrir”. Estes três passos juntos nos convida a um despertar 
sereno. Vez após vez, recebemos a experiência interna com aceitação.
 E  nos preguntamos: “Onde está a mente neste momento? O que faz o coração 
recuar? ”

                  Também podemos experimentar entrar corajosamente no Abrir quan-
do estamos em conflito com outra pessoa. Conscientes da pessoa e de sua hostili-
dade, sem excluí-la, abrindo a consciência de forma que caiba a sua subjetividade 
e a do outro, podemos sentir o surgimento da compaixão. Podemos ser capazes 
de observar nosso próprio desejo de recuar; talvez possamos discernir a presença 
de uma consciência clara. À medida que aprendemos que cada um de nós vive a 
experiência humana compartilhada de vulnerabilidade, e cada um de nós é capaz 
de um grande amor, o corpo emocional começa a relaxar e permitir essa abertura, 
como também responder de forma mais clara e sábia. Seremos capazes de manter 
esta abertura somente quando vivermos com aceitação. Ao sentirmos puxados 
para dentro na busca pela segurança da cápsula do ‘eu’, então podemos convidar 
a consciência para fora novamente, na amplitude da compaixão pelo momento. 
Podemos fazer uma pausa, relaxar e abrir, deixando o coração ser guiado pela 
alegria e compaixão.



                    A intimidade não construída surge nas profundezas da meditação 
interpessoal ou em algum momento onde duas ou mais pessoas liberam o apego 
às suas próprias formações mentais ( ideias, preferências, histórias, memórias, 
senso de personalidade). E ao mesmo tempo, não é algo que alguém “faz”. Com 
a intimidade não construída, não há nada inerentemente a ser feito; existe apenas 
o momento, repleto de consciência. Ela surge por si mesmo na ausência de igno-
rância e da fome pessoal. Na intimidade não construída, a única residência que 
tomamos  é no próprio momento presente. E quando sequer por um momento, 
liberamos  o apego e os medo que nos aprisionam, nos mantendo sonâmbulos na 
vida. Este momento na intimidade não construída, nos chamará para o próximo 
momento potencializado do despertar.

                    Em vez de uma experiência alvo ou um ponto final a ser buscado e 
protegido, a intimidade se torna uma plataforma para o despertar. Meditando jun-
tos, apontamos um ao outro para a compaixão, o insight e a liberação.

                       Na meditação interpessoal ou na intimidade sem apego com uma 
pessoa amada, o coração pode encontrar-se totalmente em repouso. Não apenas 
as fomes do coração são acalmadas, mas a mente também está alerta e aberta. 
E a  luminosidade desta mente-coração  desliza para uma estabilidade altruísta. 
E em alguns momentos de trabalho de justiça social, o brilho da mente pode ser 
espontaneamente amplificado e tornado universal pela energia da ação compassi-
va. A amizade foge dos limites do pessoal; a luz e a energia do cuidado mostram 
suas qualidades universais e os sentimentos de carência que afligem nossa cultura 
são - naquele momento, para aqueles que estão prontos - eliminados. Esses são os 
frutos quando tomamos a vida como um todo como o caminho para o despertar.
                                                                                                                                                      
                                                                                                           


