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"A verdade é um território sem caminho. O Homem não o pode alcançar através de uma organização, através de 
um credo, dogma, sacerdote ou ritual, nem através de qualquer conhecimento filosófico ou técnica psicológica. Ele 
tem que o descobrir através do espelho de relações, através da compreensão do conteúdo da sua própria mente, 
através de observação e não através de análise intelectual ou de análise introspectiva..."  
  
               - J. Krishnamurti  

O muito citado filósofo, espiritualista e inventor do helicopter, Arthur Young, expressou no Universo Reflectivo 
(The Reflexive Universe,) o que muitos de nós pensamor ser uma verdade não passível de prova: "O Homem…é 
mais que os animais…mas…não está muito para além deles. Está na realidade , … num estágio que coresponde ao 
de uma amêijoa no reino animal. Tal como a amêijoa, está enterrado na areia apenas com uma vaga consciência do 
mundo que o rodeia. E, ainda assim, pode evolver mujito para além do seu presente estado; o seu destino é 
ilimitado."  

Bem dentro de nós esconde-se o nosso verdadeiro potencial - um aspect do nosso Ser. Esconde-se de nós por causa 
do medo que temos de o encarar. As suas características são a sabedoria e a compreensão e, ainda assim, matém-se 
escondido. O que nos devemos perguntar é se ficamos fechados na nossa concha, vivendo num mundo de ego em 
que as nossas acções são ditadas por forças inconscientes, ou se saímos dessa concha e partimos à descoberta do que 
nos espera para além da nossa segura e contida pessoa? O desconhecido é sempre assustador, mas não é possível 
aprender e crescer sem que se procure e aceite o desconhecido. Pudemos ler um ensaio sobre o Chan e ficar 
passivos, ou pudemos avançar na nossa aventura interior , 
onde tudo na realidade acontece.  

Pudemos estar satisfeitos com quem somos e com o nosso 
nível de compreensão e consciência, ou pudemos ir mais 
além: pudemos acomodar-nos ou pudemos arriscar a vida.  

O practicantes do Chan são os mais consumados 
aventureiros. Estão dispostos a arriscar tudo para abrir as 
portas do desconhecido.  

Começando a Práctica do Chan: Meditação  

A práctica do Chan não está completa sem meditação -  na realide, algumas escolas de Chan/Zen consideram a 
meditação a práctica por excelência. Na nossa linhagem Lin Chi,consideramos que a aturada consciência no nosso 
dia a dia, no contexto da Via Óctupla é também de grande importância. Embora a meditação não seja considerada 
um fim por si só, é indispensável para nos ajudar a expander a nossa relação connosco mesmos e com o mundo que 
nos rodeia.  

Sem a abilidade de concentrar a nossa atenção – um dos pre-requisitos para a meditação – somos pouco mais que 
escravos do nosso auto-programado ego. Somos puxados e empurrados de um lado para o outro, o nosso Ser de tal 
forma escondido de nós que acabamos por seguir os ditames de outros, quer sejam políticos, lideres religiosos, 
amigos e família, celebridades ou vendedores. Até atingirmos a autonomia que a primeira faze de Chan nos trás, 
somos como fantoches, escravos de commandos inconscient, agindo por instinto, reagindo não por razão e 
compaixão mas por emoções que servem os éditos do ego.  

Experimentai o Chan! Não pode ser descrito. 
As descripções são inadequadas. 
Quando descobrires que as tuas provas  
       não têm sustância  
Compreenderás que as palavras são pouco mais 
que poeira. 
            -- Núvem Vazia  



É demasiado fácil por a carroça à frente dos bois quando começamos a nossa jornada pelo Chan – elevando os 
métodos do Chan acima do propósito que esses métodos servem. A meditação é alimento para a alma e sem uma 
práctica sólida de meditação perdemos o contacto connosco mesmos. Perdemos a habilidade de discernir o real do 
imaginário. Perdemos o nosso sentido de humor, o nosso sentido de interligação com os outros e, mais importante 
ainda, a nossa ligação conosco mesmos. A meditação é o elixir que nos ajuda a viver uma vida completa e feliz. E 
ainda assim, a meditação não é algo em que possamos ter sucesso logo à primeira tentativa, a jornada da meditação é 
difícil para prácticamente todos nós.  

Ao iniciarmos a nossa jornada começamos a conhecer-nos e o que descobrimos nem sempre é agradável! Traumas 
de infância, sentimentos recalcados de ódio ou desespero, ciúmes, raiva, insegurança, mêdo... todos estes 
sentimentos nos assaltam à mediada que progredimos nos primeiros passos da nossa via. A nossa vida de sonho 
torna-se excepcionalmente vívida; a nossa vida emocional torna-se frágil à medida que a nossa psique se tenta 
adaptar à avalanche despoletada pelo inconsciente. E é por isto que a práctica do Chan requer coragem. O aspecto de 
nós mesmos que não queremos vêr é o aspecto que temos recalcado e que vem à tona com a meditação, e que nos 
força a encará-lo e a integrá-lo como parte da nossa mente consciente. Mas é igualmente essencial que não nos 
identifiquemos inadvertidamente com estas imagens emocionais recalcadas, dado que elas não são reais – são uma 
fabricação, umas quimeras imaginadas, que , embora aparentemente poderosas, então moribundas assim que as 
criamos. Deixai-as perecer.  

O que é a  Meditação? 
A meditação é um estado específico de consciência que é induzido por um esforço voluntário de atenção. A 
meditação pode ser caracterizada pelos seus efeitos neurofisiológicos, cognitivos, emocionais e físicos específicos.  

Nas últimas décadas, uma série de estudos científicos do cérebro de meditadores  utilizando imagens de fMRIs, 
EEGs, PET and SPECT têm revelado as mudanças 
significativas que ocorrem durante a meditação.  

Estes estudos mostram que as pessoas que meditam 
regularmente teem uma função mental 
significativamente melhor que as pessoas no grupo de 
controlo, constituído de não meditadores [c.f., Long 
term meditators self-induce high-amplitude gamma 
synchrony during mental practice, Antoine Lutz, et.al., 
Princeton, NJ, 2004]. Isto é interessante dado que 
confirma as mudanças físicas que ocorrem no cérebro 
e que estão relacionadas com uma perceptível 
mudança das funções cognitvas da consciência. Destas 
mudanças., algumas detectamos com instrumentos e 
estudos científicos e doutras apercebemo-nos na nossa 
vida. Os efeitos da meditação são vastos: ficamos 
menos suceptíveis ao stress e ansiedade e aos efeitos 
prejudiciais que estes teem no nosso corpo e 
disposição; o nosso pensamento fica mais claro e 
poderoso; libertamo-nos de vícios e dependências; 
desenvolvemos compaixão pelos outros ; 
desenvolvemos um melhorado sentido de humor... a 
lista de melhorias é francamente longa. Os efeitos da 
meditação são tão profundos que alguns profissionais 
do ramo da saúde teem sido capazes de isolar a meditação das suas origens religiosas e criaram regimes terapêuticos 
que endereçam uma variedade de desordens, desde obesidade a problemas cardíacos, ansiedade e depressão, tensão 
alta a stress pós-traumático. Embora estas aplicações da meditação tenham  resultados marcadamente benéficos para 
os pacientes e tenham ajudado milhões de pessoas, têm a tendência de ser limitadas na especificidade do seu âmbito 
e não têm em consideração o impacto espiritual mais profundo que a meditação pode ter nas nossa vida.  

Mapas gerados por computador (ondas 
gama) da activiade mental de não 
meditadores (imagem da  esquerda) e de 
meditadores (imagem da direita). 
Observa-se um marcado aumento de 
actividade no cortex pré frontal e no 
gânglio basal de meditadores quando 
comparados com o grupo de control de 
não meditadores. PNAS, 16 de Novembro 
de 2004, vol 101, no. 46.  



A nossa primeira e verdadeira experiência de meditação 
nunca deixa dúvidas, aparece-nos de uma forma tão radical 
e inesperada que ficamos quedados por horas, senão mesmo 
por dias. Há quem descreva a experiência como uma 
transformação  da sua mente, há outros que a descrevem 
como algo similar a desaparecerem - perdem a noção de 
tempo e de lugar. Mas seja qual for a descripção da 
experiência, não restam dúvidas de que é uma experiência 
profunda tanto em termos de realidade como na sua 
dimensão consciente. É interessante notar que esta transição 
de um estado normal de repouso para um estado meditativo 
foi capturado em análizes de fMRI e de EEG e os gráficos 
mostram uma alteração súbita na função mental. A transição 
que leva entre 5 a 15 segundos, dependendo da experiência 
do meditador, resulta num aumento súbito de ondas gama de 
grande amplitude, tal como um aumento da sincronização 
entre os hemisférios cerebrais. A implicação do estudo é que 
o cérebro fica mais coordenado,  ou “em fase”  durante a 
meditação[PNAS, November 16, 2004, vol 101, no. 46.].  

Ao regressarmos da nossa primeira experiência meditative é 
natural que notemos alguns efeitos, por exemplo: uma 
invulgar acuidade de sentidos, de visão, de audição, olfacto, 
etc. E também de um sentido invulgar de calma e de falta de 
“tagarelice mental”. 

Um sentido de leveza pode por’nos a sorrir por algum tempo! 
Independentemente da nossa parcticular reacção, a nossa 
primeia experiência meditative é sempre de grande poder 
transformativo. E só uma vez que tenhamos essa experiência 
é que começamos verdadeiramente a caminhar pela via do 
Chan, em direcção ao cume da montanha. Descobrir a via é 
70% do esforço (mantermo-nos no caminho a practicar, são 
os restantes 30% ). Uma vez que nos mantenhamos no 
caminho é como se fossemos empurrados a diante por um boi 
que nunca se cansa. O nosso maior desafio é evitar as 
distracções que nos aparecem pelo caminho.  

Mas voltemos ao início da nossa exposição. Como principiantes, a questão mais comum é  "como se medita?" Lêr 
sobre Chan é algo que está desfasado da práctica: nada há como practicar . A resposta mais directa à questão é: “não 
te apegues a nada e concentra-te afincadamente em algo”. Mas esta resposta não refere como é que nos desapegamos 
de tudo nem no que é que nos temos que concentrar. Para tal vamos ter que nos virar para os antigos Mestres do 
Chan para orientação (é por isso é que é tão importante seguir a linhagem Chan – assim temos confiança que a 
orientação que estamos a seguir está correcta. O que não queremos é passar a vida a reinventar a roda quando temos 
ao nosso dispor tudo o que precisamos para practicar correctamente). Há métodos directos e simples que pudemos 
usar, tudo o que temos que fazer é abordá-los com dedicação, devoção, integridade e esforço!  

Os Métodos 
Há literalmente milhares de métodos à disposição de principiantes. Num mosteiro Chan tradicional o método de 
meditação é especificado  de acordo com cada practicante, mediante a sua constituição psicologica e enquadramento 
mental. Mas todos os métodos para principiantes têm uma série de elementos importantes em comum: postura, 
respiração, dieta, atitude mental e concentração. Posso pessoalmente garantir-vos o sucesso desde que estes 
elementos sejam endereçados correctamente. Comecemos …  

Gráfico de EEG indicando a profunda 
transição de actividade mental de um 
estado de repouso (at 45 seconds), 
para um de meditação. [PNAS, 16 de 
Novembro de 2004, vol 101, no. 46.]  

Experimentai o Chan! Não deve haver muitas 
perguntas. 
Demasiadas perguntas resultam na doença do 
Chan. 
A melhor maneira e sºo observar o ruído  
        do mundo. 
A resposta à tua pergunta? Pergunta ao  
        teu próprio coração. 
            -- Núvem Vazia  



Um: Postura 
A postura é importante por duas razões: a postura correcta fortalece os músculos da coluna e permite-nos sentar e 
andar sem tombar, e permite uma boa circulação sanguine, mantém-nos alerta e acordados. Na tradição Chinêsa, boa 
postura permite uma boa circulação de chi (força vital, 
energia, respiração, etc.).  

Facilitar esta circulação de chi é essencial. A forma como o 
chi se relaciona com o conhecimento científico moderno do 
côrpo é ainda matéria de discussão, mas pensar em termos 
de chi é bastante adequado para o nosso propósito  (deixo a 
outros que tenham mais conhecimentos científicos de neuro 
fisiologia e cárdio pulmonologia a tarefa de estabeler a 
ligação entre os dois sitemas. Para uma discussão mais 
complete destas teorias Orientais, é de investigar temas 
como Sevanti Ayurveda ou Acupuncture ou lêr Theories of 
the Chakras, Bridge to Higher Consciousness por Hiroshi 
Motoyama.) Por agora, assentêmos só que uma postura 
correcta ajuda a manter-nos saudáveis, alerta, acordados, e 
num estado consciente essencial para meditar.  

Uma maneira fácil de corrigir uma má postura é imaginar 
que se tem um cordel ligado ao topo da columa e que nos 
puxa para cima. Imagine a columa a alinhar-se com com o 
cordel à medida que ele se endireita, a endireitar as 
vertebras, incluindo o pescoço e a cabeça numa linha recta 
vertical. Temos que usar os nossos músculos para 
condicionar a coluna desta forma e temos que nos 
concentrar para manter esta postura. De início isto é um 
pouco difícil dado que temos que mobilizar músculos que 
raramente usamos, mas com a práctica os músculos 
fortalecem-se e passamos a dispender cada vez menos 
esforçco para manter a postura e, no fim, ela ocorre 
naturalmente. Há diversas formas de sentar, algumas estão 
ilustradas na figura junta preparada pela Rev. Fa Lian – é 
mais importante manter uma postura direitado que sermos 
capazes de sentar-nos na postura de lótus completa ou parcial, ou numa cadeira ou num banco. Se tiver que usar uma 
cadeira, faça por se sentar no terço frontal do assento e não se recostar no encosto da cadeira. Progrida lentamente, 
se não tiver muita experiência com este tipo de sentar formalmente, pode começar por se sentar duas vezes por dia 
10 minutos de cada vez durante a primeira semana, depois pode aumentar o tempo para 15 minutos duas vezes ao 
dia . O importante e manter um objectivo que seja possível atingir.  

Dois: Respiração  
Já tanto que tem sido escrito sobre a importância de respirar correctamente que tenho receio de elaborar ainda mais a 
questão, mas mesmo assim isto é um tópico importante que merece mais elaboração. Uma das maneiras de progredir 
rápidamente é prestar atenção à respiração. Todos os  métodos para desenvolver essa antenção apontam para a 
capacidade de prestar atenção a todos as nuances do ciclo de respiração. Experimente o seguinte: siga as instrucções 
acima sobre a postura, depois comece a respirar de baixo para cima, inalando devagar usando o diafragma, sentindo 
o abdomen a expander-se à medida que o ar entra as narinas e segue pela traqueia. Preste atenção a cada nuance da 
respiração – o sentir os músculos a contrairem-se à mediada que o ar entra pelo nariz e segue pela garganta. Assim 
que tenha enchido a base dos pulmões de ar, e sinta o abdomen expandido, comece por encher de ar o resto dos 
pulmões expandindo o tórax, mas tendo o cuidadode manter or ombros descontraídos. Sinta a tensão e a pressão nos 
pulmões. Assim que os pumões estejam completamente cheios, inale ainda um pouco mais usando toda a sua força 
muscular para capturer mais um bocadito de ar – ficará surpreendido pela quantidade de ar que os os pulmões 
podem conter … bastante mais do que quando respiramos sem consciência de o fazer. Agora mantenha os pulmões 
cheios por um momento, e depois exale lentamente controlando a exalação de forma a que seja regular e suave. 

Há diversas maneiras de sentar para 
meditar – o aspect mais importante é 
manter a coluna direita e o corpo 
descontrído. Ilustrações pela Rev. Fa 
Lian Shakya, OHY, Grécia.  



Nofim puxe o resto do ar para fora com um pouco de esforço do diafragma.Ficará surpreendido com a quantidade de 
ar que tinha nos pulmões! Repita este preocesso cinco vezes e depois faça um intervalo de uns minutos e repita o 
processo. Assim que consiguir controlar a respiração através deste método, estará apto a practicar outros exercícios 
de rspiração, tais como a Respiração Curadora que descrevemos noutro ensaio, ou outros exercícios de pranayama 
tais como a respiração por narinas alternadas , a respirção de fogo e outras (visite o site de Yoga Basics ou outros 
comparáveis para mais informação). Um bom indicador para saber que está apto a progredir é voltar a uma 
respiração normal, contar as inalações ate dez e depois repetir durante 10 a 20 minutos. Se for capaz de fazer isto 
sem perder o fio à contagem, está apto a experiementar outras técnicas preparatórias, tais como a meditação sobre o 
som como explico neste ensaio.  

Três: Dieta 
Mantenha uma dieta simpes. Devemos comer o que for de fácil digestão e nutritivo e evitar abusar da quantidade 
antes de meditar. Vegetais, massas, arrôz, pão, fruta e pequenas quantidades de nozes são de digestão fácil e 
providenciam a maior parte da nutrição de que precisamos. Siga também as restricções dietéticas que possa ter que 
seguir por razões de saúde, e consulte um nutricionista se tiver quaisquer questões sobre como simplificar a sua 
alimentação. É perfeitamente aceitável comer algo ligeiro se estiver com fome antes de começar a meditação..  

Quatro: Atitude Mental 
Atitude mental é de extrema importância para o sucesso da práctica do Chan - se sentimos que algo não esta correcto 
o mais natural é pensarmos em desistir ainda antes de termos começado. É importante não sucumbirmos à auto-
crítica. É fácil começar a practical e desenvolver um sentido de futilidade – “porque estou a fazer isto?”, “ Não estou 
a ir a lado nenhum”, “Será que isto é uma práctica legítima?”. “ O que é que este tipo, o Chuan Zhi, sabe afinal de 
contas?” O que não nos faltará é o ruído constante de uma mente tagarela, e nada haverá que o nosso ego mais 
queira do que nós venhamos a desistir.  

Temos que ser como uma flecha que passa por tudo o que lhe aparece à frente – não nos devemos preocupar muito 
com a tagerelice da mente, devemos só observá-la e reconhecê-la como “tagarelice da mente”, não nos devemos 
deixas levar por todo o ruído que a nossa mente 
gerar.  

Devemos observar a mente à medida que ela vai 
de um pensamento para outro. É às vezes um 
pouco enervante. É isto que a nossa mente sempre 
faz, dia após dia; a diferença é que só agora – com 
meditação – é que nos começamos a aperceber 
disso! Mas toda esta “tagerelice” começa a 
desaparecer à medida que aumentamos a nossa 
consciência do caos em que a nossa mente opera. 
Devemos manter a fé! Temos que practicar 
afincadamente!  

Cinco: Concentração 
Devemos pensar no Chan como sendo uma janela através daqual pudemos ver uma realidade que está para além das 
limitações da nossa forma humana. Imaginem um universo em que cada minúscula partícula está reflectida no Todo 
e que, em contrapartida, o Todo está reflectido em cada partícula. Esta janela permite-nos obter uma experiência 
directa da Realidade e, tal como os físicos de teoria de quantum reconhecem, é a experiência – em particular a 
experiência da observação (e não a acção física por si) que nos liga à realidade. O que observamos distingue entre a 
experiência consciente e a acção inconsciente.  

Experimentai o Chan! É experimentar a tua própria 
natureza! 
Seguir a corrente sempre. 
Naó sendo calão e nao tentando  
        afagá-lo e puli-lo, 
O teu Ser original brilharºa sempre  
       mais brilhante que a luz.  
            -- Núvem Vazia  

Experimentai o Chan! Não há distância  
        nem intimidade. 
Observação é como um tesouro de família. 
Quer seja com os olhos, os ouvidos, o corpo,  o nariz 



É interessante notar que o Budismo Chan descobriu tudo 
isto mil anos antes da teoria de quantum ter produzido 
uma explicação científica para tudo isto! [Os leitores 
interessados gostarão de ler, Matter and Quantum 
Mechanics por Henry P. Stapp para uma exposição 
científica sobre a natureza da mente.]  

E no que é que nos concentramos? A respiração é o melhor para começar, mas uma vez que a respiração se tornar 
naturalmente descontrída e regular, pudemo-nos focar seja no que for... as regras mantêm-se relativamente as 
mesmas: o importante é continuar a trazer a mente ao objecto da concentração (a “raíz”) cada vez que ela comece a 
fugir, deve-se manter o corpo e o espírito descontraídos e  
não se deve entrar em auto-crítica.  

Muita gente acha que o som á a forma mais directa de 
practicar meditação. Quer ouçamos música ou sons que 
ocorrem naturalmente à nossa volta, devemos deixar 
simplesmente que o som nos consuma - mantendo a 
nossa atenção sempre no som. Se ouvirmos música, é 
importante não se ouvir música que tenhamos 
memorizado  -  música Indiana, Mahler, Shostakovich, Wagner, e alguma música New Age (tal como de Philip 
Glass) são adequadas para meditar porque não condicionam  a mente a ritmos repetitivos.  

O Valor da Acção Voluntária 

O Chan não é uma actividade passiva mas, antes,  requer grande força de vontade. Sem se ter vontade de mudar, 
nenhuma mudança terá lugar. A atenção dirigida e moderada pela força de vontade quebra todos os esquemas 
mentais que se têm implantado na nossa vida. Sem um esforço voluntário para mudar estes esquemas, 
continuaremos a ser escravos deles. Tal como Jeffrey Schwartz MD, professor investigador de psiquiatria na Escola 
de Medicina da UCLA (e Zen Budista!), sugere no seu The Mind and the Brain, Neuroplasticity and the Power of 
Mental Force, a questão não é se temos “vontade livre de fazer” mas se temos “vontade livre de não fazer” – a 
dificuldade que temos é em pôr o pé no travão que páre as nossas acções pré-condicionadas, que impeça a nossa 
falta de atenção. A nossa consciência aumenta assim que começamos a parar as nossas respostas condicionadas. 
Como pudemos dizer "não!"? Simplesmente através de um acto de vontade … de vontade livre. Não há vontade 
livre quando agimos consoante os nosso impulsos inconscientes, mas a vontade livre manifesta-se assim que 
negamos a influência desses impulsos. No Budismo chamamos a isto desapêgo: desapêgo é o exercício da nossa 
vontade livre.  

ou a língua - 
É difícil dizer qual é o mais importante de usar.  
            -- Núvem Vazia  

Experimentai o Chan! É como colher tesouros. 
Mas doai-os a outros. Não precisais deles. 
Súbitamente tudo aparecerá á tua frente, 
Inteiramente completo e inteiramente acabado.  
            -- Núvem Vazia  

Experimentai o Chan! Não é um ramo de 
aprendizagem. 
Aprendizagem adiciona coisas que podem ser 
investigadas  
       e discutidas. 
O sentimento de impressõas não pode ser comunicado.
A Iluminação é o único meio  
       de transmisão.  
  
Experimentai o Chan! Não é misterioso. 
Tal como o vejo é só causa e efeito. 
Não há Dharma fora da mente 
Por isso como e possível falar de um paraíso no além? 
  
Experimentai o Chan! Não é ensinamento  
        de dicípulos. 
Tais discusrantes são convidados de for a de portas. 



E como se aumenta a força de vontade? Como é que How 
do we strengthen our willpower? E como nos 
desapegamos quando o nosso apêgo a tudo e tão forte? 
Através de concentração focada. E como aprendemos a 
focar a nossa atenção? Dizendo “não! ” a todos os 
pensamentos que nos distraem, aos sentimentos e 
sensações que se manifestam quando tentamos prestar 
atenção a algo!  

Iluminação 

E nisto tudo, onde entra a iluminação ? Este termo tem 
sido adoptado por camapanhas de publicidade, por 
historiadores, por cultos e grupos de new-age, mas o 
sentido do termo em Chan é bastante diferente do destas 
versões. No Chan, iluminaçã corresponde apenas ao 
evento em que reconhecemos que o nosso Ser não tem 
substância própria. É um reconhecimento cognitivo do 
divino em cada um de nós - ou, melhor ainda, a 
realização que nós e o Divino somos um mesmo. Ilumincação é uma experiência que não pode ser explicada, 
interpretada ou analizada; é produzida directamente pela práctica do Chan. No Chan dizemos que toda a gente já é 
iluminada porque essa é a nossa natureza fundamental. Acontece apenas que a maioria não sabe que o estamos... na 
realidade não pudemos saber algo sobre o qual nada sabemos! E dado que não temos palavras adequadas para 
descrever esse conhecimento, nunca pudemos convencer ninguém adequadamente que a iluminação é real. Mas uma 
vez que experimentamos a nossa verdadeira natureza (a “Natureza de Buda”) através de disciplinas místicas como o 
Chan é que compreendemos tudo isto. E então não puderemos dizer que estamos ilumindos porque isso implicaria 
que somos separados da realidade – o que é uma contradição em termos!  

O Chan do qual desejais  
        falar  
apenas fala de tartarugas a transformarem-se em 
peixes.  
  
Experimentai o Chan! Não há distinções de classe. 
O que faz a vénia e o que recebe a vénia 
       são o mesmo Budat. 
O jugo e a sua correia estão atados um ao outro. 
Não é este o nosso primeiro princípio... o que  
        devemos observair mais?  
  
Experimentai o Chan! Requererá grande septicismo; 
Grande septicismo bloqueia os desvios  
        no caminho. 
Salta do altos picos de mistério. 
Vira o teu céu e a terra do avêsso.  
            -- Núvem Vazia  





A iluminação é, de certa forma, um engano, é como um dedo a 
apaontar para a Lua. Para os não iniciados, é apenas uma marca 
que indica o estado de transição entre a consciência de se ter um 
Ser finito (consicência que é apenas uma ilusão – maya) e 
consciência do ser ilimitado ou infinito.  

A iluminação não depende de meditação, mas a meditação prepara-nos para a iluminação. A iluminação não não 
pode ser forçada a acontecer por força de vontade, nem há método ou fórmula que possamoa plicar para “atingir” a 
iluminação. Na realidade, nos registos históricos do Chan, as histórias sobre iluminação referenciam  o momento de 
ouvir um sino, de ouvir um grito, de ouvir um ramo a partir, ou de ouvir uma leitura da Sutra de Diamante... tudo, 
aparentemente, eventos comuns. A meditação ajuda a predispor a mente à experiência de iluminação, mas não leva 
só por si à iluminação. A iluminação não pode ter lugar até a nossa vida estar correctamente orientada.  

Alguns Budistas têm comentado que a mente Ocidental está demasiado focada em si mesma – demasiado 
preocupada com o ego – para puder atingir um verdadeiro conhecimento do Ser, ou até para ter sucesso em qualquer 
disciplina mística. Dizem que estamos tão envolvidos com as nosssa possessões, com as nossas amizades, com as 
nossas carreiras, e que nos identificamos tão fortemente com o mundo que nos rodeia que o nosso mundo interior 
nos é opaco – completamente desconhecido. Tanto quanto sei, observações deste género têm sido feitas 
exclusivamente por mestres não Ocidentais – pessoas que conseguem ver bem a capa do livro mas que não lhe 
conseguem ler o conteúdo, dado que falam uma línguagem diferente da nossa. Na minha experiência de ajudar e 
trabalhar com estudantes Ocidentais de Chan, tenho notado que quanto mais forte é a atracção do mundo exterior, 
mais forte é o desejo de descobrir o mundo interior. Não pudemos – Como Ocidentais, não pudemos deixar que o 
nosso condicionado interesse por carreira, carros. famílias,etc. como um sinal de que não estamos aptos a suceder na 
jornada mística do Chan, mas antes pelo contrário, que dada a nossa paixão pela vida somos mais dispostos a 
suceder. Tudo o que temos a fazer é re-orientar as nossas energias.  

O mundo Ocidental encoraja claramente o nosso interesse por assuntos mundanos – os anúncios da TV ou da 
Internet dizem-nos quão importante é ter, possuir: a indústria de Marketing e Publicidade é perita em explorar os 
nossos medos e desejos de forma a fazer-nos querer ter a 
nova geração de automóvel, de iPod, etc.  

Quanto mais nos envolvemos neste mundo de consumo, 
mais longe nos encontramos de nós mesmos - e é por 
causa desta alienação do nosso verdadeiro Ser que nos 
sentimos tão afligidos com neuroses, depressão, insónia, 
raiva, doenças compulsivas, agorafobia... a lista não tem 
fim. E toda a energia que dedicamos a estas neuroses 
pode ser dirigida a descobrir-lhes a causa. É connosco a 
maneira como desidimos dispender a nossas energia, mas 
sem força de vontade e sem esforço, não pudemos 
esperar ter uma recompensa. Mas quando a vontade é aplicada – motivada por um sentido de sofrimento e pelo 
desejo de ultrapassar esse sofrimento – temos uma vantage mil vezes maior do que os que nunca reconhecem o 
sofrimento, e que escolhem ignorá-lo, reprimi-lo, ou escondê-lo numa variedade de neuroses, drogas, sexo e 
actividades de escape.  

Uma nota àparte: o Budismo Chan é claramente a minha via spiritual favorita, mas é justo mencionar que o Chan 
não tem o monopólio das disciplinas que nos levam ao cume. Noutras religiões haverá ensinamentos místicos que 
puderão ser apresentados claramente aos practicantes ou puderão estar dissimulados nas profundezas da instituição 
mas não devemos por as culpas às instituições por os seus líderes serem incapazes de transmitir estes ensimentos às 
suas congregações. O crescimento spiritual não pode ser estimulado através de subserviência a líderes nem através 
de aderência cega a dogmas. Requer uma ligação sináptica entre nós e Deus, e para lá chegar temos que transcender 
dogmas e abandoner as constricções que nos têm sido impostas pelas instituições religiosas. As respostas estão em 
nós mesmos.  

Pré-requisitos para a práctica do Chan 

"Hotei apontando". SOZAN Genkyo, 
1797 - 1868. A caligrafia diz: 
"Senhora Lua, que idade tem, 
dezassete ou três (anos)?"  

Experimentai o Chan! Ignorai esst supersticiosa  
        ridicularia 
Que faz alguns dizerem que atingiram   
        o Chan. 
Credos palermas são os dos que ainda não acordaram.
E são eles os que mais precisam  
       de  experimentar o Chan!  
            -- Núvem Vazia  



Cada um parece ter a sua lista de pre-requisitos para a práctica do Chan – a do Buda era a mais simples e por isso a 
mais profunda: temos que experiemntar e conhecer o sofrimento e temos que desejar encontrar uma solução para 
esse sofrimento. É tão simples quanto isso. De facto, nada nos pode motivar mais - o Chan é uma via 
excepcionalmente difícil de seguir, requer uma determinação inabalável, incansável perseverança e coragem.  Não 
pudemos só fingir e depois ficar na expectative de obter um resultado, o Chan requer um esforço de toda a nossa 
alma.   

Só quando reconhecermos o nosso próprio sofrimento e 
finalmente gritarmos “basta!” é que a nossa determinação       
de por um fim ao sofrimento aparecerá. Por isso dizemos 
que a práctica do Chan é uma questão de vida ou de 
morte - quando a nossa vida está em risco, nós pudemos 
mudar. Pudemos também mudar o Mundo.  

  

Quando estiver pronto, respire fundo, observe-se a si mesmo e inicie a sua viagem interior!    

  

  
Rev. Chuan Zhi é um discípulo de segunda geração de Núvem Vazia ((Hsu Yun), e Abade da 
Ordem Zen Budista de  Hsu Yun, uma congregação virtual, desde a sua fundação pelo Grande 
Mestre Jy Din Shakya em 1997. Envie os seus comentários our perguntas para Chuan Zhi.  

  

Clique aqui para mais ensaiso e comentários de Chuan Zhi. 

 Respostas a Leitores  

CaroRev. Chaun Zhi Shakya:  

No seu ensaio "Experimentai o Chan" o Rev. fala sobre como a meditação Chan faz com que o cérebro mude e diz 
que essa mudança pode ser detectada por diversas tecnologias de análise.  

Que acha das tecnologias de batida binaural porpostas pelo Monroe Institute no seu producto "Hemisync" ou no 
producto "Holosync “ da Centerpointe"? Ambas as companhias reivindicam que ouvir os seus CDs causa 
exactamente as mesmas alterações no cérebro que se observam com a práctica de zazen.  

Será que eles descobriram uma maneira de facilitar a meditação?  

Centerpointe reivindica que o uso do seu producto "Holosync" permitirá ao utilizador atingir ªuma meditação mais 
profunda que a de um monge Zen".  

Sei nem que não há atalhos na nossa práctica mas se estes productos criam as mesmas ondas mentais, sera que estão 
tambem a criar os mesmo resultados? Ou sera apenas que essas ondas e imagens nada têm a ver com a experiência 
do Zen?  

       -- K  

Reply to K: 

Experimenta o Chan! Sê um seguidor que  
        quando aceite 
Aprende como abandonar a sua vida e a sua morte. 
Compreendendo isto ele começa a ver claramente. 
E depois ri-se até derrotar os hermitas da Montanha 
Fria.  
            -- Núvem Vazia  



Essa é uma boa pergunta.Há definitivamente efeitos sincronísticos entre o cérebro e fonts exterirores de som, mas 
isso requer que a pessoa ouça o som – que se emersa completamente no som. Não estou familairizado com od 
productos do Monroe Institute ou da Centerpointe, mas mesmo assim posso dizer se na realidade há um producto 
que possa ajudar as pessoas então óptimo! Quer as reivindicações destas firmas sejam fundeadas em escrutíneo 
científico ou não, acho que o resultado é ainda assim importante. É ainda assim necessário conduzir estudos 
adequados numa população suficientemente grande para se puder avaliar estas reivindicações. Consideremos uma 
analogia: dois pianistas, ambos começam a aprender ao mesmo tempom as enquanto um pratica 5 horas por dia, o 
outro senta-se defronte de uma máquina que lhe move os dedos de forma a ele tocar piano. Ao fim do primeiro dia 
de práctica, o primeiro estudante ainda se vê aflitcto para se manter em escalaenquanto que o segundo estudante está 
todo contente a ouvir as suas mãos tocarem o concerto nº 1 de Chopin. Será que pudermos observer diferenças no 
cérebro de cada um destes pianistas ao fim de uns anos de práctica de acordo com o que indicámos? Na realidade foi 
feita alguma investigação deste género que é sumarizada por  Jeffrey M. Schwartz em  "The Mind and the Brain". É 
apenas o esforçco consciente que força o cérebro a mudar. Esta investigação tem levado a novos métodos de ajudar 
vítimas de trombose a recuperar o uso dos membros que tinham paralizados – algo que até aí tinha sido considerado 
prácticamente impossível.  

A investigação com que estou familiarizado demonstra que o cérebro se reconfigure dependendo de um esforço 
consciente ou de acçóes que são externas ao circuito volacional das pessoas.  Talvez um pouco pela minha formação 
nas Ciências, tenho a tendência a ser um pouco céptico de reivindicações que não estão correctamente 
substanciadas. Donos de negócios têm a tendência a ver o dinheiro como o principal objective (se assim não fosse 
iriam à falência) e assim o marketing tem a tendência de incidir a levar as pessoas a comprar um producto em vez de 
incidir em ajudar o próximo.Assim em relação à reivindicação que o producto leva a uma “meditação mais profunda 
que a de um monge Zen” a minha pergunta é que profundidade é que a meditação de um monge Zen pode atingir? 
Um, dez, cem? E o que é que isto quer dizer? (E acontece que também tenho conhecido monges Zen que nunca 
aprenderam a meditar....)  

Mas tudo isto leva-nos a outra questão: porque é que as pessoas procuram atalhos? É a mesma meditação que leva 
pessoas a experiementarem drogas que alteram a mente. Dá-lhes um pequeno aumento de excitação, êxtase, seja lá o 
que for… e uma vez que isso acabe, lá voltam ao pricípio mais uma vez. Nós, practicantes de Zen temos a tendência 
de não seguir por atalhos. Gostamos de tomar cada passo e não queremos perder nenhuma oportunidade de aprender 
e descobrir. Uma vez que encarreiramos na nossa meditação, nada é mais fácil. A meditação consome-nos ... o mais 
difícil é entrar no enquadramento mental e espiritual para nos desapegar-mos de tudo. O maior obstáculo que 
encontramos parece ser o mêdo: o mêdo do desconhecido, o mêdo de perder o seu sentodo de identidade pessoal.  

Uma longa resposta para uma pergunta simples. Mas ainda assim, se estes productos lhe proporcionam uma 
experiência positive, estarei interessado em ouvir as suas observações.  

Cumprimentos,  

Chuan Zhi  

  

 


