
                                                                                            

Semana 5: Escuta profunda 
 

Quando o que se ouve é uma pessoa falando, temos um caso especial de contato. 

Na conversa, dois seres sensíveis estão se tocando de duas maneiras: contato físico por meio do som e 

contato mental por meio de palavras. O som da fala toca o ouvido. À medida que a consciência surge, 

as palavras são percebidas e reconhecidas, e nossos modos condicionados de compreensão dessas 

palavras são invocados. Os significados são recolhidos e reunidos, e ocorre a transmissão de uma mente 

para a outra mente é possibilitando a  comunicação verbal. Neste campo, acreditar em mentiras podem 

acontecer; sentimentos podem ser feridos; O carinho pode ser transmitido. O contato verbal, quando 

ouvido, torna-se um contato mental e emocional bem poderoso. 

Além disso, quando dois ou mais humanos estão juntos, a comunicação nunca é apenas verbal. No 

contato face a face, o canal de comunicação inclui movimentos faciais e corporais sutis, 

micro-mudanças no tom e ritmo da voz e talvez trocas energéticas invisíveis. Quando meditamos 

juntos, começamos a apreender essas coisas com clareza. 

 

No próprio ato de perceber essas coisas, o ouvinte afeta quem  fala - isto é, o caráter da escuta 

influência o que é realmente dito. Escutar com ansiedade ou indiferença pode moldar ou limitar o que 

é expresso. Então, as mudanças no que é falado afetam ainda mais a audição e um ciclo de feedback é 

formado entre o locutor  e o ouvinte. O locutor e o ouvinte, o emissor e o receptor podem trocar de 

papéis repetidamente. 

Com atenção plena, o ato de escutar pode mudar de uma reação automática e recirculante para uma 

prática de sensibilidade e discernimento. O impacto da escuta pode ser positivo, negativo ou neutro. 

As intenções da escuta  podem ser benéficas ou prejudiciais. Quando há sati - atenção plena - as 
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escolhas se abrem; podemos desviar a atenção do que é prejudicial e dar atenção ao que é benéfico: há 

uma escuta amigável ou má vontade aqui? Existe uma compreensão clara ou estimulação inútil nesta 

escuta? Fazer esses discernimentos de nossa escuta é parte do fator do caminho da fala correta. É outro 

lugar onde “a voz do outro e a atenção sábia” podem se encontrar, dando origem à sabedoria. 

Esse poder surpreendente de direcionar e focar a atenção é o que dá ao ato comunicativo sua potência. 

Quer estejamos influenciando uns aos outros para experimentar um determinado alimento, 

transmitindo ódio e medo, ou apontando para a sabedoria, a comunicação envolve uma transmissão de 

significado de mente para mente. 

 

A transmissão requer escutar. Escutar é a ação de  ouvir. Um pedido, idéia ou emoção não é apenas 

oferecido, mas também recebido. A comunicação recíproca pode aumentar, gerando energia a cada 

interação interpessoal. Esse ciclo de comunicação pode aumentar as inclinações benéficas, bem como 

as prejudiciais. 

Enquanto o ato de falar confirma e fortalece as intenções internas das quais seu impulso surgiu, é a 

escuta que permite que essas intenções sejam lançadas ao mundo, além de nosso alcance ou controle, 

onde são recebidas na mente das pessoas e podem reverberar por um muito, muito tempo. Em 

contextos públicos, as intenções originadas na fala se espalham de um para muitos. Adolf Hitler era 

excelente em focar o ódio. Mohandas Gandhi se destacou em transmitir o poder da não-violência. Jesus 

era excelente em evocar amor e compaixão. O Buda se destacou em transmitir sabedoria. As 

consequências de seus atos comunicativos ainda estão em cascata, condicionando os pensamentos e as 

circunstâncias de muitos. 

Com a escuta  Profunda, meditação e linguagem vêm juntos. A porta está aberta para a transmissão de 

sabedoria entre dois ou mais. Atento e receptivo, a escuta  pode ser uma prática de meditação poderosa. 
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Sugestões de prática - Escutando  profundamente 

O passo Ouvir  Profundamente nos apoia a sair de reações e voltar ao momento presente com a 

pergunta "O que está acontecendo agora?" Ouvir profundamente  é ouvir com mindfulness, 

rendendo-se totalmente ao desdobramento das palavras e da  presença de outras pessoas em nossas 

vidas. Somos um campo receptivo tocado pelas palavras, emoções e energias de nossos semelhantes, 

com base na consciência clara e sensíveis ao que está sendo oferecido pelo outro através da fala.. 

 

Escutar a família e amigos 

 

Quando você estiver  com  família ou amigos, tente relaxar em uma escuta ampla e receptiva - e 

percebendo qualquer tendência da mente de se agarrar com interesse ou aversão ou de impor seus 

pontos de vistas, seus entendimentos fabricados pela mente cognitiva. 

 

Enquanto ouve, você pode explorar camadas do que está sendo transmitido pela palavra do outro: 

● Observe o  significado. Observe a emergência de significado da palavra à medida que você a ouve 

palavras e frases específicas que está sendo falada/transmitida. 

● Escute a música da voz - as pausas, o volume e a tonalidade sonora.. Note o surgir  e desaparecer das 

palavras, consciente de que você não sabe o que virá a seguir. Você também pode "escutar" com os 

olhos, observando a linguagem corporal de que, está falando. Receba atentamente este fluxo de ritmo, 

linguagem corporal, pausas, volumes e tonalidade. 

● Preste atenção à sua experiência corporal, sentida em resposta às palavras e imagens. Que sensações 

surgem quando você permite que a voz do outro o toque? Escute  seus próprios estados mentais sem 

dar títulos e eles. Observe se você está ouvindo de uma forma focada, prestando atenção aos detalhes 
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das palavras ou do tom, ou de uma forma aberta, sintonizando o fluxo geral da linguagem, som e 

movimento relacional. 

Explore a movimentação entre todas essas formas de ouvir, à medida que a atenção plena se torna leve e 

estável, sem se apegar a nenhum momento em particular. Escutar  profundamente abre os sentidos, o 

coração e a mente para receber este momento plenamente. 

Escutando o silêncio 

Conforme sua audição se aprofunda ainda mais, ouça os silêncios entre as palavras ou os silêncios entre 

cada pessoa que fala.. Descanse esta consciência aberta de uma forma quieta e receptivamente e ouça o 

fluxo do surgir e desaparecer das palavras, significadas, sons, e da energia relacional. Sua atenção pode 

ser atraída para o rosto de alguém ou para algo que alguém diga. Tudo bem. Mas então lembre-se de 

ouvir profundamente e deixar de lado todos os detalhes. Permaneça na receptividade. Deixe o coração 

descansar nessa receptividade à medida que ela amadureça em bondade. Palavras, outros sons, rostos e 

outras visões são todos recebidos; são apenas fenômenos que tocam a consciência. Descanse nesta 

presença. Deixe que  o fluxo dos  detalhes deste contato humano sejam sejam percebidos como um 

fenômeno contínuo. Ouça profundamente. 

Escutando na natureza 

Você também pode praticar esta qualidade de escuta  quando estiver com a  natureza. Escute os sons ao 

seu redor, como o canto dos pássaros, percebendo o tom e o volume; folhas se movendo  ao vento; 

grilos ou outras criaturas; água corrente; chuva. Observe os sons à medida que surgem e desaparecem. 

Também preste atenção ao som do silêncio. Se você está em um ambiente urbano, escute  o som de 

carros, ônibus, bicicletas passando; os sons que seus passos fazem na calçada; ou as vozes das pessoas 

indo e vindo. 

Listen Deeply & Speak the 

Truth Webpage & Audio 
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