
Semana 7: A Gênese da Fala

Quando ouvimos e falamos um com o outro, estamos em um ciclo de feedback

cármico. As palavras que emergem surgem na ponta do meu momento condicionado. O

arquivo da minha vida fala. Essa mente acessa essa história e a conecta com palavras,

tentando transmitir a você, neste momento que recebe minhas palavras,  esse pensamento

sobre linguagem e comunicação. E à medida que estas palavras se dirigem para o

entendimento sábio, ele é a palavra correta. Palavra correta é um dos fatores do caminho

nobre que estamos caminhando como praticantes do Budadharma (ensinamentos do Buda).

Independentemente do tempo e da distância em que se forma, o ciclo comunicativo

de ouvir e falar forma uma poderosa oficina cármica. Isso é verdade independentemente do

meio pelo qual as palavras são trocadas: voz, e-mail e todas as formas expressivas. À medida

que estruturamos internamente a fala e a transmitimos, condicionamos a mente. A fala é uma

ferramenta de compreensão hábil, mas também faz parte do mecanismo pelo qual as

construções de conceitos e ilusões são feitas. Essas coisas são criadas enquanto estamos

preparando o que falar, decidindo o que dizer. Então, a escolha de falar, e o ato de falar,

reforçam os impulsos e que os motivaram. A energia aumenta dentro de quem irá emitir. E

então as palavras saem!

Uma vez liberado para o mundo, um ato de comunicação condiciona as mentes dos outros. Ele

inicia sequências em cascata de efeitos entre quem fala e ouvinte (s) e pode se espalhar rápida

e amplamente entre outras pessoas. Esses efeitos podem levar muito tempo para se

resolverem e podem ser tão surpreendentes quanto potentes. Porque o que falamos influencia

nosso mundo - nossos relacionamentos e a sociedade em que vivemos - o ato da fala volta

para nos condicionar mais uma vez, conforme ouvimos e falamos.

Dado o impacto potencialmente amplo e duradouro que um pequeno e único ato de

comunicação pode ter, podemos ver por que a fala, entre muitas ações humanas, é importante

o suficiente para merecer seu próprio fator de caminho que o Buda nos oferece.
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Também podemos começar a ver o que torna a fala correta uma prática tão profunda

e sutil.

Normalmente pensamos na fala como uma expressão expressa, mas toda fala começa como

um impulso emocional. Alguma coisa parece estar faltando ou precisa de ajuste. Às vezes, a

origem emocional do desejo pela linguagem é óbvia: raiva por uma injustiça, alegria pelo

surgimento do amor, uma corrente de ar frio de uma janela aberta, um cálculo de que mais

comida no armário será necessária em breve. As declarações, “Por favor, passe o sal”,

“Obrigado pela visita hoje,” todas elas começam não como linguagem, mas como sentimentos

ou apreensões sem palavras. Todos são falados com base na energia de uma motivação

sentida. Todo o nosso ser extremamente sensível, é movido respondendo a este mundo

complexo. Esse desejo, motivação ou intenção é pré-linguística.

Chamadas por essas intenções pré-linguísticas, palavras e constelações de palavras

aparecem muito rapidamente na mente. Fala interna (e possivelmente gestos ou outra ação

expressiva) conduz a o impulso emocional até o limite da expressão externa. Então, esse

discurso entra no mundo, carregando o pensamento e o impulso emocional com ele. Tornar-se

mais consciente dos processos físicos envolvidos na produção da fala - tanto a linguagem

falada quanto o som vocal - pode ajudar com a capacidade de monitorar nossa fala.

O ato da fala em si é muscular - baseado em tensões, controlado por tensões.

Podemos rastrear a tensão, ou energia, desde o início. O pensamento do qual as palavras

surgem começa na tensão do impulso emocional de falar; então se desdobra nos movimentos

do corpo que constituem o ato físico da fala. A tensão muscular no diafragma, sentida na

barriga, acelera a expiração para tornar o som mais alto à medida que mais ar é expelido. Um

tom mais alto é o resultado de mais tensão nas cordas vocais.

Essas tensões, emocionais e físicas, são gravadas no próprio fluxo de voz como um indicador

vivo e móvel de nossos processos corporais e estados mentais. Alguém que grita tem abdômen

muito tenso e músculos faciais geralmente tensos. A tensão pode ser um indicador de

sofrimento, como quando é agravada pela raiva ou pelo medo. Também pode indicar alegria,

pois o corpo fica tenso enquanto expressamos palavras vibrando da alegria ou deleite.

Quando nos tornamos mais atentos às nuances físicas da fala, essa atenção plena

pode nos acompanhar na linguagem do dia a dia. Por exemplo, um aumento no tom da voz

geralmente indica estresse mental, assim como um aumento no volume. Se estivermos cientes
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do tom e do volume de nossa voz, talvez possamos notar aumentos em ambos e, atentos a isto

poderemos interromper uma declaração mal escolhida, ou fazer uma pausa e respirar fundo, ou

mudar o curso de uma conversa . Ou podemos descobrir algo sobre nosso tom de voz - talvez

alguma aspereza que não havíamos notado.

A atenção às tensões e entoação da voz pode nos ajudar a ser melhores ouvintes

também. Aprendemos a ouvir a música da voz, não apenas as palavras usadas. Quando

estamos mais cientes dessas nuances nas vozes dos outros, entendemos sua mensagem mais

plenamente e talvez também possamos apoiá-los para acalmar o corpo-mente com a nosso

entoação. Nós afetamos uns aos outros no relacionamento verbal e, portanto, ao apoiar a

atenção plena e a calma dos outros, também nos apoiamos.

Aplicar a atenção plena aos aspectos físicos da fala oferece um potencial adicional: ao

prestar atenção ao corpo enquanto falamos, ganhamos uma janela para nossa vida interior.

Podemos observar as manifestações somáticas às vezes delicadas de querer que um

desconforto seja removido, um desejo satisfeito, uma emoção expressa ou uma ideia

seriamente considerada por outra pessoa. Se aquietamos a mente, seremos capazes de

observar até mesmo os os passos anteriores à fala. Onde no corpo é sentido o estresse?

Como é a necessidade de expressar, explicar ou solicitar?

Conforme praticamos ‘Falar a verdade’, podemos chegar a perguntas sutis. Podemos estar

atentos enquanto falamos? O que é “verdade” no mundo da meditação, onde a atenção plena

na experiência subjetiva do momento presente é tão importante? E ainda, o que acontece com

minha capacidade de manifestar sabedoria e cuidado humano quando aprendo a falar com

atenção: primeiro na meditação e, finalmente, em todos os meus encontros?

Sugestões de prática - Fale a verdade
Com ‘Falar a verdade’, trazemos o poder das qualidades meditativas para a fala, construindo

uma ponte entre a prática da meditação silenciosa e a vida cotidiana, permitindo-nos tornar os

frutos da prática formal e do Dhamma disponíveis quando nos envolvemos com o mundo.
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Guiados por Fale a Verdade, falamos a verdade subjetiva de nossa experiência interna, e

aplicamos discernimento para falar o que é útil, para expressar as palavras que pertencem ao

momento, que estão menos presas ao hábito e ao condicionamento. É excepcionalmente forte

quando nos encontramos por meio do poder da linguagem. Quando falamos, um pouco do

coração-mente é revelado.

Todos os dias, através do mistério da linguagem, nos tocamos: mente com mente, coração com

coração.

Esta semana- explore o desafio de falar com atenção plena, de falar a verdade de dentro do

momento de experiência. Você pode fazer uma pausa antes de falar e se perguntar: “O que é

verdade agora? O que deve ser falado? O que  deve ser simplesmente descartado neste

momento ou situação? "

Traga atenção plena para falar, intencionalmente pause antes, durante e depois de falar.

Observe o surgimento e o desaparecimento dos pensamentos e o desenvolver dos

sentimentos. Traga consciência para o ato físico de falar - respiração, língua, lábios. Deixe a

atenção plena manter o sentido do momento, o sentido da verdade.

Observe cuidadosamente se você está simplesmente dando continuidade a velhas idéias,

velhos sentimentos. Você está dizendo o que quer dizer? Ou você está compartilhando uma

história vindo do hábito, falando de maneiras pré-padronizadas? Esteja atento às palavras

usadas que se espalham rapidamente com efeitos dolorosos quando faladas sem atenção e

cuidado. Observe se você está falando de um lugar de reatividade. Existe tensão reativa

sentida no corpo? A atenção plena ao corpo é especialmente importante como um suporte para

falar a verdade quando estamos reagindo.

Não tenha pressa. A atenção plena conhecerá os pequenos movimentos que definem, aqui e

agora, qual verdade tem o poder de ser falada. À medida que o coração-mente se torna mais

estável, você pode explorar como é falar a verdade por trás desses pensamentos e

sentimentos.

***

Manter a atenção plena ao falar exige prática. Dois amigos podem decidir juntos, para uma

interação, dedicar um tempo para falar apenas o sentido profundo do que é necessário e
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verdadeiro. Mesmo uma pequena quantidade desse tipo de prática, realizada com energia e

comprometimento, tem poder. Os que tentam fazer esse experimento também podem indagar

sobre a qualidade de sua própria fala: há alguma sensação de algo novo? Ou de clichê

familiar? Como isso muda o relacionamento ou a qualidade da consciência? Deixe o momento,

a atenção afetiva da escuta do outro, formar o que é dito. Qual é a verdade que vem do

silêncio, da energia de apenas estar neste aqui agora como seres humanos recebendo a

totalidade do momento vivido ? Que verdade você percebe simplesmente por estar ciente?

Não existe certo ou errado, existe apenas a intenção de estar totalmente presente no momento

e, conforme movido, permitir que a consciência fale.

Para ouvir em Inglês

Áudio gravado pelo Gregory

https://insightdialogue.org/relational-practices/insight-dialogue/guidelines/speak-the-truth/
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