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Mudando a Percepção 

 

 

 

Podemos aprender muitas coisas quando mudamos nossas percepções. Muitas vezes, nos 

apegamos às nossas próprias ideias e hábitos. Mas, novas experiências podem realmente causar 

um grande impacto. Phakchok Rinpoche visitou o Earthfire Institute em outubro de 2009 e 

depois, falou sobre como a visita mudou sua percepção sobre a vida selvagem. 

 

Mudando a Percepção: Medo para Respeito 

Isso porque, ao conhecer alguns moradores do Earthfire, ele começou a respeitá-los. Ele 

começou a vê-los como indivíduos. Por exemplo, antes de sua interação, ele temia os coiotes. 

Mas depois que ele teve a chance de conhecê-los, ele mudou de opinião. Como podemos 

estender este exemplo a outras situações? Você já experimentou uma mudança de percepção 

semelhante à medida que se tornou mais familiarizado com pessoas ou animais? 

https://samyeinstitute.org/
https://earthfireinstitute.org/
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Mudando a Percepção: Somos nós que mudamos  

Aqui Rinpoche fala sobre como um refúgio de vida selvagem serve ao valioso propósito de 

ensinar os seres humanos. Refúgios como esse beneficiam tanto os humanos quanto os animais 

porque neste ambiente aprendemos a nos conectar não apenas com outras espécies, mas com 

nossas próprias famílias e amigos. 

Visitar a natureza dessa forma pode nos dar a chance de refletir sobre um significado maior. 

Sentir-se conectado aos animais e desenvolver uma compreensão deles como indivíduos pode 

trazer uma sensação de calma e respeito. E isso é algo que podemos levar conosco em nossas 

interações diárias com todos os seres. 

 

Se você estiver interessado em mais ensinamentos do Dharma em 

português, recomendamos os cursos online Treinando a mente e O 

Sutra da Nobre Sabedoria na Hora da Morte, ambos gratuitos, para 

o público em geral e essenciais para aprender sobre meditação. 

Também está disponível O Caminho da Meditação nível 1. Os 

rendimentos deste curso são distribuídos para dar suporte ao site do 

Instituto Samye e financiar projetos dentro da mandala de Phakchok 

Rinpoche. 

Se você quiser ler mais artigos do Instituto Samye em português, 

clique aqui para ver a lista. (Cada artigo tem uma seção “Traduções” 

na parte inferior da página; clique no link “Português”). 

 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/courses/training-the-mind/
https://samyeinstitute.org/courses/wisdom-of-the-time-of-death-sutra/
https://samyeinstitute.org/courses/wisdom-of-the-time-of-death-sutra/
https://samyeinstitute.org/courses/path-of-meditation-level-one/
https://samyeinstitute.org/tag/portugues/

