
                                                                                                                

Sugestões de prática - sintonizar com o emergir 
 
O passo sintonizar com o emergir (sintonizar com a impermanência) está enraizada no aspecto de 
sabedoria do Diálogo do Insight. Ou seja, nos apóia a ver as  coisas como elas são e aponta para a 
flexibilidade em face da complexidade e da mudança. A sintonizar com o emergir (com a 
impermanência) nos direciona à sabedoria fundamental de que todas as coisas dentro de nós e no 
mundo estão mudando constantemente e fora de nosso controle. Sintonizar com o emergir oferece 
uma maneira de permanecer presente com a experiência em mudança, e tomando o próprio fluxo de 
mudança como objeto de meditação. 
 

 
Sintonizar com o emergir no momento presente 
 
Pratique o passo sintonizar com o emergir observando o surgimento e o desaparecimento da 
experiência em qualquer momento. Ao longo do dia, você pode convidar o Pausar e notar a 
impermanência do som na sala onde se encontra, o surgimento e o desaparecimento de sensações no 
corpo, pensamentos e qualquer outras sensibilidade. Existe alguma coisa que não está surgindo e 
desaparecendo? Veja por si mesmo. Dê atenção à impermanência e explore a sensação de ceder, de se 
render a ela. Como é esta experiência? Qual é a qualidade do corpo-mente? Confie no fluxo, no 
processo de emergir, adaptável diante da mudança e sem saber o que virá a seguir. Sintonizar com o 
emergir é evocar uma postura mental de "não sei-mente" e tocar a experiência de estar na ponta do 
momento, antes de algo se formar. Esta não é uma investigação abstrata ou intelectual da 
impermanência - e sim,  uma experiência momento a momento. 
 

*** 
 
Você pode praticar na natureza, prestando atenção à impermanência em suas percepções - percebendo 
o movimento das folhas das árvores, criaturas vivas, de luz; o início e final de sons e as muitas coisas que 
mudam ao ar livre. Você pode ceder ao surgir e ao desaparecer com uma sensação de deixar ir, suavizar, 
fluir com este mundo em constante mudança? Veja se você consegue chegar a ponta do momento de 
uma forma maravilhada com uma espécie de admiração e possibilidade. 
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*** 

 
 
Explore o sintonizar com o emergir durante os momentos em que você se sentir preocupado com algo. 
Pause e preste atenção a este momento. Você percebe que tem planos para o dia, uma espécie de eterna 
lista de tarefas pendentes? Ou mesmo uma lista de auto-aperfeiçoamento? Como é se convidar a liberar 
esses planos, a liberar o impulso e cobranças de sua lista interminável de auto-cobrança, cobranças de 
uma agenda auto imposta? Agora mesmo, convide-se a entrar no momento sem nada para realizar, sem 
ter que ser ninguém especial ou conquistar nada. Convide-se a abandonar o fardo de tentar controlar 
as coisas. 
 

*** 
 

 Se estiver com outras pessoas, você pode se lembrar de sintonizar com o emergir sempre que se notar 

planejando o que você vai dizer ou deseja obter algum resultado específico de uma conversa. Encontre 

com  pessoas com o espírito de não saber, com o "não sei-mente".  Reconheça que você não sabe o que 

vai acontecer no próximo segundo, na próxima hora, semana ou ano. Vá de encontro ao momento 

sabendo que este é um constante revelar. Sintonize com o emergir, com a impermanência 

 

                                                                                             *** 

 

Praticar o Sintonizar com o emergir com os pensamentos. O fluxo mais sutil de pensamento é como 

um estado de sonho. Estamos apenas sonhando com a existência. Estamos continuamente sonhando 

com nossa existência porque não estamos cientes dos pensamentos enquanto eles surgem, e como eles 

tem começo e fim. E com isto o sentido do ‘eu’ é continuamente reforçado. 
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Tire cinco minutos por dia para observar os pensamentos surgindo e passando,, mas aqui prestamos 

mais atenção para que possamos observar exatamente quando o pensamento surge. Se a consciência 

estiver  nítida e clara, vamos observar um pensamento surgir e desaparecer no instante. Essa exercicio 

sendo feito repetidamente, enfraquece a identificação com o pensamento. E poderemos realizar que na 

verdade não há quase nada lá. Em nossas vidas normais, com nosso nível usual de atenção, não temos 

consciência disso. Mas, se tirarmos cinco minutos por dia para esta tarefa, com determinação, 

poderemos cultivar concentração suficiente. Pausar, Relaxar, Abrir e sintonizar com o emergir  para 

que realmente possamos ver a impermanência.  
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