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A ARTE DE VIVER COM ATENÇÃO 

 

Eu falo sobre a consciência, eu falo sobre a iluminação, esclarecimento e conscientização, 

porque eles são da mesma substância. 

E agora temos a plena consciência da palavra, que é o mesmo porque quando você está 

consciente do que está acontecendo, você está ciente e você está iluminado. 

A iluminação é sempre esclarecimento sobre algo. 

Suponha que eu pratico: respirar - Estou consciente de que tenho bons olhos -,  

expirando - Eu sorrio aos meus olhos. Isso é consciência. 

Essa é a plena consciência de ter bons olhos, mas que também é iluminação. 

Porque se eu tenho bons olhos e se eu não sei, eu não sou iluminado em tudo.  

Assim sendo iluminado significa a mesma coisa que estar atento. 

E você pode obter a iluminação a cada minuto. Esse tipo de consciência. 

Suponha que eu pratico assim: espirar - eu sei que estou vivo. 

É uma prática maravilhosa, é muito importante. 

Muitos de nós não sabemos que estamos vivos.  

Isso é uma pena. E eles não sabem o que é ... Que milagre é estar vivo. 

Inspirando - Eu sei que estou vivo ... Esta é a prática mais maravilhosa. 

Porque nós podemos viver como uma pessoa morta todos os dias, mas nós não sabemos. 

Assim muitos de nós passamos o dia no esquecimento. Nós vivemos e ainda não temos a vida. 

Nos perdemos no passado, nós nos preocupamos tanto com o futuro, temos medo dele. 

Tornamo-nos em tantos projetos, estamos animado sobre o futuro. 

Nós não temos capacidade de estar vivo no momento atual, onde tudo está. 

E as pessoas que vivem como que vivem no esquecimento. E a vida não está disponível para 

eles. 

E vivem como uma pessoa que carrega um corpo de morte no ombro e maravilhas ao redor: 

ele já está morto, ela já é a morte. 

Então o problema é acordar, de estar vivo novamente, para ressuscitar a nós mesmos. 

E as técnicas da Ressurreição é voltar-se para a sua respiração: respirar - Estou vivo -, 

expirando - Eu sorrio para mim mesmo. 

Isso parece simples, mas esta é a prática mais importante, porque muitos de nós não sabemos 

como é milagroso estar vivo neste momento. E perdemos a terra pura, perdemos o reino de 

Deus. 

Tenho falado do momento presente. 

Parece que aconselho as pessoas a não olhar para o passado e olhar para o futuro. 

Se você não olhar para o passado, como você pode aprender com o passado? 
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Se você não planeja para o futuro, como você pode organizar os seus filhos e netos? 

Mas o ensino é assim: o momento presente é feito do passado. 

O passado ainda está vivo no momento presente. 

Se você está consciente, se você está acordado, se você estiver atento, 

Se você é capaz de tocar o momento, você também toca no passado, devido ao fato de que o 

presente é feito do passado. 

Portanto, há uma possibilidade de mudar o passado, mesmo se nós não pensamos que 

podemos voltar ao passado para consertar as coisas lá. 

Fizemos alguns erros no passado, podemos ter quebrado algumas coisas no passado, 

e agora lamentamos e vivemos com o nossa culpa. 

E muitas pessoas não têm paz, porque a culpa é tão intensa. 

Mas, se aprender e descobrir o que o passado ainda está aqui, no presente momento, vão 

saber uma maneira para cura. 

Porque se inspirar e expirar e tornar-se consciente, quando tocam no presente, eles tocam no 

passado,e eles podem mudar o passado, alterando o presente. 

Olhe profundamente a natureza do momento presente. Cuide bem dele.  

Transforme-o e você terá um belo futuro. 

Portanto, a resposta é voltar para o momento presente e cuidar bem dele. 

Se você cuidar bem do momento presente, não há nenhuma razão pela qual você precisa se 

preocupar com o futuro, porque você sabe que o futuro será feito pelo presente.  

Cuidar do presente de tal forma que os nossos filhos terão um futuro.  

Essa é a prática.  

E é por isso que a esperança é por vezes um obstáculo. 

As pessoas podem esperar porque se sentem impotentes no momento presente. 

Você acha que o momento atual é tão pesado, tão insuportável, difícil de suportar - é por isso 

que investe no futuro com esperança. 

Espero que amanhã será melhor, espero que as coisas depois de amanhã serão melhores. 

E fico um pouco aliviado, porque investi no futuro. 

É por isso que as religiões falam muito sobre o futuro, sobre a esperança. 

Mas, à luz desta prática, a esperança pode ser um obstáculo.  

Porque ao investir no futuro, você tem que gastar muita energia para esperar, 

e não há muita energia para que você cuidar do presente. 

Neste ensino, o reino de Deus, paz e felicidade, o mundo da inteireza, só pode ser encontrado 

no momento presente. 

 

Thich Nhat Hanh 

 


