
Atenção Plena em poucas palavras
Texto de Gregory Kramer, The Whole-Life Path, Curso no Canvas, 2019.

A atenção plena correta (samma sati) é apenas consciência e, no entanto, também é
consciência da consciência, a mente olhando para si mesma.

Como parte do caminho, sati é consciência por meio de uma estrutura dos ensinamentos do
Buda, e com a ajuda da visão correta, intenção correta e esforço correto, orienta sati para
liberar o que é benéfico e reconhecer o que é benéfico, e para ver claramente o
impermanente, natureza insatisfatória e altruísta dos fenômenos. Torna possível todo o
caminho da vida.

Ética e Sati

Sati não é simplesmente consciência sem julgamentos, sem intenção. Tem um contexto,
método e propósito claros (samma sampajanna) que possibilita uma vida ética.

Sati guarda as portas dos sentidos, observando o que está surgindo no momento, e com o
aspecto da sabedoria, ciente se isso levará a um comportamento prejudicial.

Quando Sati é forte, ele nos ajuda a lidar com a reatividade, naturalmente acalmando a mente
e o corpo. Sati nos permite ver o contexto mais amplo de nossos valores, de causa e efeito,
que orienta nossas vidas. Cientes de que estamos conscientes, podemos escolher. Sem sati,
há apenas um fluxo de reações; com sati há uma escolha.

Nossa capacidade de escolha é o fundamento da ação ética e sati é o ponto de inflexão da
liberdade.

» Por quê, o quê, como, quando, onde

Existem cinco perguntas que se podem fazer para entender melhor o poder de sati e suas
muitas dimensões. A cada pergunta norteadora, chegamos a uma experiência em que não há
respostas.

À medida que o coração acalma o apego do processo de construção, o self começa a se
soltar. Esta experiência é um ponto de referência à disposição de todos nós:

Por quê: Existe um senso de propósito de compreensão clara e dos “arquitetos” de visão
correta, esforço correto e atenção plena que estabelecem limites e propósito, e potencial
alinhado com uma meta de liberação.

O quê: O que pode ser explorado no contexto de:
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Os Fundamentos da Atenção Plena (satipatthana sutta): os quatro objetos da meditação:

1) corpo - imediato e tangível, um bom ponto de partida e retorno para os meditadores;
2) sensações - as impressões sensoriais de agradável, desagradável ou nenhum dos

dois, cuja percepção pode nos libertar de reações automáticas;
3) mente - estados mentais rápidos e sutis, nosso humor que pode ser notado no

momento presente sem identificação;
4) estruturas de dhamma - principalmente relacionadas aos cinco obstáculos e sete

fatores do despertar - que quando atendidas com calma de sati podem naturalmente
levar à dissolução de tendências prejudiciais e à energização e crescimento de
qualidades benéficas.

Os ensinamentos do Buda como práticas: trazer os ensinamentos do conceito à experiência
por meio da reflexão do momento presente dos ensinamentos, como os agregados
(percebendo o surgimento e desaparecimento) e os brahma viharas (por exemplo, verdadeira
amizade e compaixão)

Como:

Os Quatro Fundamentos da Atenção Plena (satipatthana sutta) permitem que alguém explore
como cultivar sati habilmente. Esses aspectos podem apoiar a conscientização:

Ardência e compreensão clara trazendo uma consciência viva que é brilhante, clara e
sustentada;

Deixar de lado a ganância é importante, pois sati não pode surgir se estivermos perdidos na
ganância, e esta prática pode se tornar uma inclinação natural;

Interno e externo significa atender a uma qualidade espacial - a sensação de atenção plena
no corpo internamente, e cuidar do outro, externamente, e mover-se entre essa sensação de
eu e você de maneira fácil e intencional.

O Diálogo do Insight opera nessa dimensão espacial, englobando o eu e o outro no mesmo
momento de atenção plena. Isso também pode ser experimentado com a natureza.

A atenção plena estabelecida interna e externamente pode levar à dissolução do construto
de separação, onde o eu e o outro são suavemente unificados.

Ascensão e desaparecimento e ambos, quando atendidos, podem nos libertar da raiz do
apego, para ver o fluxo.

Atender a borda ascendente é como uma onda, sempre quebrando, existe uma sensação
disso; atender ao desaparecimento é mais sutil, como sempre sair para o mar, a sensação de
que tudo está se dissolvendo. Atendendo a ambos, estamos empoleirados na ponta do
momento, sem passado e sem futuro.

Onde:
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Voltando a mente para a experiência do “aqui”, podemos desfrutar da incorporação e a mente
pode liberar sua proliferação. Nosso senso de lugar é construído, impermanente e fluido,
variando com o corpo-mente a cada momento.

É fundamental não procurar uma resposta na pergunta. A natureza é um bom lugar para a
prática, onde podemos experimentar essa intimidade com a experiência - pode haver contração
pelo desconhecimento do paradoxo de estar separado, mas não separado da natureza,
aqui-não-aqui, ser-não-ser. Sati-sampajanna, tendo um senso de propósito, pode ajudar a
liberar o apego e nos permitir relaxar na encarnação.

Quando:

Ao perguntar "quando?" a resposta é sempre “agora”. Tal como acontece com a outra questão
construtiva de “onde”, é fundamental não procurar a resposta.

Você consegue estar atento ao passado ou ao futuro? Qual é a experiência de um agora sem
fim? Ao fazer essa pergunta, e não encontrar uma resposta, chegamos à unicidade da
experiência.

Proximidade

Sati é estar acordado na vida e íntimo da realidade, mas sempre mantendo um ponto de
referência na consciência. Existe um senso de consciência e o objeto de consciência, e a
relação íntima entre os dois. Essa perspectiva de adjacência é o que nos ajuda a viver com
uma experiência, em vez de cair nela.

Quando algo toca nosso corpo ou mente, uma cadeia de reações pode ocorrer com base
na história anterior, construções e reações corporais.

Experimentar sensações agradáveis   ou desagradáveis   pode provocar desejos de
segurança, estabilidade ou mais prazer.

Podemos escorregar para a identificação e disparar para a reação.

Ou, na prática interpessoal, podemos nos retrair e cortar a intimidade. Mas com o apoio dos
outros passos do Insight dialogue, estamos atentos a este movimento e  podemos voltar à
prática habilidosa e habitar na presença de outro ser humano, da mesma forma que habitamos
ao lado de nossos próprios pensamentos e reações à medida que sobem e descem.

Cultivando Mindfulness Juntos: na prática relacional, como o diálogo de insight
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Na prática relacional, como o diálogo de percepção, ocorre uma poderosa sinergia. Cada
pessoa se torna um espelho da atenção plena para a outra. A consciência e uma centelha
de presença refletem para frente e para trás como uma vela em uma casa de espelhos, e a
atenção plena é lembrada e fortalecida.

A sintonia com os aspectos relacionais de sati também revela aspectos relacionais
condicionados de nossos processos de pensamento, de modo que o “eu” que está pensando
não seja isolado e seus pensamentos não sejam deslocados do contexto interpessoal.

A plena atenção é tão intrinsecamente relacional quanto individual, e o poder de libertar a
mente de padrões inábeis opera privada e socialmente.

Praticando sozinhos, estamos sempre em relação; praticando em relação, estamos
sempre sozinhos.

O indivíduo não é uma unidade isolada, mas cada um sobe e desce a cada dia no mar de
nossa cultura mais ampla. No contato desperto com os outros, vemos nossos preconceitos,
pontos cegos, raiva latente e vemos como a atenção plena correta condiciona o surgimento da
sabedoria.

“Desenvolver o sati é essencial para qualquer pessoa ou cultura que queira cultivar qualidades
como a verdadeira amizade, compaixão e alegria apreciativa, porque tais qualidades
dependem da mente para superar sua auto-obsessão. Quando isso acontecer, teremos mais
liberdade aqui e agora.” Gregory Kramer

O papel de sati, permitindo o insight sobre a impermanência, o sofrimento e o não-eu, vem
do amadurecimento da consciência que podemos experimentar em todos os momentos da vida
diária. A atenção plena correta é uma prática que realmente permeia todo o caminho.

Para ouvir em Inglês

Áudio gravado pelo Gregory

https://dharmaseed.org/talks/audio_player/77/21510.html
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