
 
 
  
Semana 2: A Semente da Concentração Calma 
 
                    O Buda ensinou que a mente está concentrada - naturalmente unificada e estável - quando 

está feliz e calma: 

 

“Para quem tem corpo sereno, não há necessidade de um ato de vontade:‘ Que eu sinta felicidade! ’ 

 É uma lei natural que quem está sereno sente felicidade. 

 Para quem está feliz, não há necessidade de um ato de vontade: ‘Que minha mente esteja concentrada!’ 

É uma lei natural para quem está feliz que a mente se concentre. ” 

 

                   A relação entre Pausa e Relaxar  no Insight Dialogue é idêntica à relação entre atenção plena 

(sati em Pali) e concentração calma (samadhi). À medida que a atenção plena (pausa) se torna mais 

estável e profunda, o corpo-mente-coração  fica mais calmo e tranquilo. Quando o corpo está calmo, a 

mente fica feliz e também se acalma. 

                   À medida que essa tranquilidade se aprofunda, a mente pode ficar muito quieta. Ela se 

contenta em repousar facilmente sobre o que quer que se apresente à consciência, e essa facilidade de 

foco único é concentração calma, ou samadhi. Normalmente, as práticas de concentração calma são 

praticadas individualmente. O Buda encorajou os monges a se sentarem embaixo de árvores ou em 

cabanas vazias e meditar com diligência. No entanto, a meditação interpessoal pode e também apóia o 

surgimento de um estado mental feliz e calmo. A passo no Insight Dialogue  para lidar com isso é o 

Relaxar. 
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                  Precisamos apresentar uma intenção clara de nos acalmar, porque a mente humana é 

frenética por programação da natureza. À medida que os humanos evoluíram em um mundo de coisas 

perigosas e inesperadas, o alerta mental foi recompensado com  sobrevivência, e esses traços foram 

transmitidos geneticamente. Esse estado de alerta a nível de sobrevivência continua a se refletir em 

nossos hábitos de atenção; a mente está constantemente examinando o ambiente natural e social em 

busca de ameaças e recompensas e reagindo o mais rápido possível a qualquer nova informação. Esse 

estresse estimula a reatividade e geralmente interfere na atenção plena. 

 

                   Se atendermos, observarmos, promovermos e protegermos o repouso, apoiaremos as 

condições para uma concentração tranquila. É importante experimentar diretamente a alegria e a 

tranquilidade que vêm com o acalmar. Quando sentimos e desfrutamos de experiências de paz, o 

coração, a intenção e a direção de nossas vidas, se voltam na direção da quietude, preferindo-a aos 

estados de agitação que outrora acreditávamos serem nossa única opção. Quando estamos calmos, os 

hábitos de nossa mente cotidiana ficam mais quietos. A plena atenção tem espaço para crescer. A 

atenção plena na Pausa e a concentração calma no Relaxamento são equilibradas, permitindo uma 

visão do nosso mundo interno e do mundo externo que inclui outras pessoas. 

                           À medida que essa consciência se mantém constante, verdades sutis sobre nós mesmos e 

as pessoas com quem convivemos se revelam, desejos e fomes também são reconhecidos, assim como a 

compaixão e a bondade. Mas, como essa qualidade de consciência é maleável e adaptável, é menos 

provável que voltemos à reatividade. Novos pensamentos ainda surgem e a necessidade de se identificar 

ainda surge, mas esses pensamentos e desejos são recebidos com atenção plena e aceitação. Eles são 

conhecidos e deixados de lado, não atuados por reflexo. Essas atividades do coração-mente são 

simplesmente conhecidas pelo que são: respostas condicionadas que, não atendidas, causam dor e 

conduzem a ações inábeis e mais dor. E quando conhecidos com aceitação, eles perdem seu poder. 
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                     A calma  e aceitação do Relaxar permitem mudanças profundas e benéficas na paisagem 

interna. Com uma aceitação serena, permanecemos presentes com o que é agradável e o que é difícil. 

Quando encontramos pensamentos e emoções com aceitação, em vez de julgamento, apego, rejeição 

ou medo, podemos escolher se devemos deixá-los de lado ou agir de acordo com eles. O cultivo 

intencional de uma mente e um corpo calmos nos inclinará para respostas cuidadosas aos outros e 

atenção plena à experiência presente. Menos reativos e obcecados por nós mesmos, respondemos aos 

outros com compaixão. 

                        O lugar tranquilo de concentração tranquila pode, é nutrição, e estar disponível para nós 

em meio a situações complexas. Podemos nem sempre saber o que fazer, mas como a mente está 

equilibrada, é menos provável que nos precipitemos em ações prematuras e menos propensos a sermos 

arrastados por nossos preconceitos e pontos de vista. A ação brota da mente, e a clareza nascida do 

samādhi é uma boa fonte de origem. 

 

 

Para ouvir em Inglês 

Áudio gravado pelo Gregory sobre o  segundo passo do Insight Dialogue 

Relaxar: https://insightdialogue.org/teachings/relax-layers/: 
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