
  

não é a solução para o problema; na realidade, o sofrimento 
está se multiplicando. 
 
Na iluminação do Buda, ele compreendeu que se deve en-
frentar a realidade. Em vez de fugir do problema, deve-se 
enfrentá-lo. Ele descobriu que todos os tipos de meditação 
existentes na sua época consistiam meramente em desviar a 
mente do seu sofrimento para um outro objeto. Mas ele des-
cobriu que, na realidade, somente uma pequena parte da 
mente se desviava. No fundo, se continuava a reagir, se con-
tinuava a gerar sankharas de desejo, de aversão ou de ilusão 
e se continuava a sofrer nos níveis mais profundos da men-
te. O objeto da meditação não deveria ser um objeto imagi-
nário, deveria ser a realidade - a realidade tal qual ela é. De-
ve-se trabalhar com qualquer realidade que se manifeste 
agora, o que quer que se experimente dentro da moldura do 
próprio corpo.  

Palavras de Dhamma 

Yato-yato sammasati 
khandhānam udayabbaya� 

labhati pīti-pāmojja�,- 

amata� ta� vijānata�.  

Toda vez que nos deparamos com o surgir e 
desaparecer da estrutura físico-mental,   
usufruímos da bem-aventurança e do deleite, 
(que conduzem) ao estágio da inexistência da 
morte experimentado pelos sábios.  

— Dhammapada 374 

O Caminho do Buda é o de  
Experimentar a Realidade 
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Vocês estão todos aqui reunidos para compreender o signi-
ficado da meditação Vipassana e como ela nos auxilia em 
nossa vida diária; como ela nos auxilia a sair do sofrimento, 
o sofrimento de vida e morte. Todos querem sair do sofri-
mento, viver uma vida de paz e harmonia. Nós simplesmen-
te não sabemos como fazer isso. Foi a iluminação de Sidarta 
Gótama que o fez perceber a verdade: onde reside o sofri-
mento, com ele começa e como pode ser erradicado. 
 
Existiam muitas técnicas de meditação naquela época, tal 
qual existem hoje em dia. O Bodhisattva Gótama experi-
mentou todas elas, mas não ficou satisfeito, porque desco-
briu não ter ficado totalmente liberto do sofrimento. Então 
ele começou a fazer suas próprias pesquisas. Por intermédio 
de sua experiência pessoal ele descobriu esta técnica de Vi-
passana, que erradicou o sofrimento de sua vida e o trans-
formou em uma pessoa completamente iluminada. 
 
Existem muitas técnicas que dão alívio temporário. Quando 
você sofre, você desvia a sua atenção para alguma outra 
coisa. Então, você sente que saiu do seu sofrimento, mas 
você não está totalmente aliviado. 
 
Se algo indesejável acontece em sua vida, você fica agitado. 
Você não suporta este sofrimento e quer fugir disso. Você 
pode ir ao cinema ou ao teatro, ou pode querer se perder em 
outros entretenimentos sensuais. Você pode sair para beber 
e assim por diante. Tudo isso é fugir do sofrimento. Escapar 
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Na prática de Vipassana, deve-se explorar a realidade dentro 
de si mesmo - a estrutura material e a estrutura mental, a 
combinação do que se continua a chamar de "eu, mim, 
meu". Gera-se uma tremenda quantidade de apego a esta 
estrutura material e mental e, como consequência, sofre-se. 
Para se praticar o caminho do Buda devemos observar a 
verdade da mente e da matéria. Suas características básicas 
deveriam ser experimentadas diretamente pelo meditador. 
Isto resulta em sabedoria. 
 
A sabedoria pode ser de três tipos: a sabedoria adquirida por 
ouvir os outros; a sabedoria adquirida pela análise intelectu-
al; e a sabedoria desenvolvida pela experiência direta e pes-
soal. Antes do Buda, e até mesmo na época do Buda, havia 
aqueles que ensinavam a moralidade, ensinavam a concen-
tração e que também falavam sobre a sabedoria. Mas esta 
sabedoria era somente a sabedoria recebida ou intelectuali-
zada. Não era a sabedoria adquirida pela experiência pesso-
al. O Buda descobriu que as pessoas podem jogar um bom 
número de jogos intelectuais e devocionais, mas a menos 
que experimentem a verdade por si mesmas e desenvolvam 
a sabedoria pela sua experiência pessoal, elas não serão li-
bertas. Vipassana é a sabedoria experimentada pessoalmen-
te. Podemos escutar palestras ou ler as escrituras. Ou pode-
mos usar o intelecto e tentar compreender os ensinamentos 
de Buda dessa forma. Podemos ficar profundamente im-
pressionados. Mas isso não é a experiência direta da sabe-
doria. 
 
O campo inteiro da mente e da matéria - os seis sentidos e 
seus respectivos objetos - possui a característica básica 
de anicca (impermanência), de dukkha (sofrimento) e 
de anatta (inexistência de ego). O Buda queria que nós ex-
perimentássemos esta realidade dentro de nós mesmos. Para 
explorar a verdade dentro da moldura do corpo, ele indicou 
dois campos. Um é a estrutura material: a estrutura corpo-
ral, física. O outro é a estrutura mental com quatro fatores: 
consciência; percepção; a parte da mente que sente as sen-
sações; e a parte da mente que reage. Portanto, para explo-
rar ambos os campos ele nos deu kayanupassana (a obser-
vação do corpo) e cittanupassana (a observação da mente). 
 
Como vocês poderiam observar o corpo com experiência 
direta sem que pudessem senti-lo? Deve haver algo aconte-
cendo no corpo que sejam capazes de sentir, que sejam ca-
pazes de perceber. Então, vocês poderão dizer, "Sim, eu 
pratiqueikayanupassana." O meditador tem de sentir as sen-
sações no corpo: isto é vedananupassana (a observação das 
sensações do corpo). 
 
O mesmo é verdade para cittanupassana. A menos que algo 
surja na mente, você não pode experimentá-lo diretamente. 
O que quer que surja na mente é dhamma (conteúdo men-
tal). Portanto,dhammanupassana (a observação dos conteú-
dos da mente) é necessária para cittanupassana. 
 
Assim era como o Buda dividia estas práticas. kayanupas-

sana e vedananupassana pertencem á estrutura física. 
Cittanupassana e dhammanupassanapertencem à estrutura 
mental. Veja pela sua própria experiência como a mente e a 
matéria estão relacionadas uma a outra. Acreditar que se 
possa entender a mente e a matéria sem ter a experiência 

direta delas, é um engano. Será somente a experiência direta 
que nos permitirá entender a realidade da mente da matéria. 
É aí que Vipassana começa a nos ajudar. 
 
Em suma, compreenda como nós praticamos Vipassana. 
Nós começamos com Anapana, a consciência da respiração 
- a respiração natural. Nós não fazemos disso um exercício 
respiratório ou regulamos a respiração como se faz quando 
praticamos prayama. Nós observamos a respiração na entra-
da das narinas. Se um meditador trabalha continuamente em 
uma atmosfera adequada, sem qualquer perturbação, dentro 
de dois ou três dias alguma realidade sutil nesta parte do 
corpo começará a se manifestar: algumas sensações - sensa-
ções corporais naturais, normais. Talvez calor ou frio, palpi-
tação ou pulsação, ou quaisquer outras sensações. Lá pelo 
quarto ou quinto dia de prática, o meditador descobrirá que 
existem sensações pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés. Ele 
sente essas sensações e pedimos que ele não reaja a elas. 
Somente observe-as, observe-as objetivamente, sem se i-
dentificar com as sensações. 
 
Se você trabalha como o Buda quer que trabalhe, ao chegar 
ao sétimo ou ao oitavo dia, você experimentará uma realida-
de cada vez mais sutil. O Dhamma (a lei da natureza) come-
çará a auxiliá-lo. Você observa esta estrutura que de início 
parece ser tão sólida, toda a estrutura física no nível da sen-
sação. Observando, observando mais e mais, você alcançará 
o estágio em que experimentará que toda a estrutura física 
nada mais é do que partículas subatômicas: por todo o cor-
po, nada além de kalapas(partículas subatômicas). E até 
mesmo estas minúsculas partículas subatômicas não são 
sólidas. Elas são somente vibrações, somente minúsculas 
ondas. As palavras do Buda ficam mais claras pela experi-
ência: 

Sabbo pajjalito loko, sabbo loko pakampito. 
O universo inteiro nada mais é do que combustão e vibra-
ção. 

 
À medida que experimenta por si mesmo, a sua kayanupas-

sana, a sua vedananupassana o levarão ao estágio em que 
experimentará que o mundo material todo nada mais é do 
que vibração. Então, torna-se muito fácil para você prati-
car cittanupassana e dhammanupassana. 
 
O ensinamento do Buda é o de se mover do grosseiro, da 
verdade aparente para a mais sutil e supreama verdade, mo-
ver-se de onarika parasukhuma. A verdade aparente sempre 
gera ilusão e confusão na mente. Ao dividir e dissecar a 
realidade aparente, você chegará à realidade suprema. À 
medida que você experimenta a realidade da matéria como 
vibração, você também começa a experimentar a realidade 
da mente: vinnana (consciência), sanna (percepção), veda-
na (sensação) e sankhara (reação). Se você experimentá-las 
adequadamente com Vipassana, ficará claro como traba-
lham. 
 
Suponha que você tenha alcançado o estágio onde se expe-
rimenta que toda a estrutura física é apenas vibração. Se um 
som entrar em contato com os ouvidos, você perceberá que 
este som nada mais é do que vibração. A primeira parte da 
mente, a consciência, fez o seu trabalho: a consciência do 
ouvido reconheceu que algo aconteceu na porta sensorial do 
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ouvido. Como um gongo que foi atingido em um ponto e 
começa a vibrar por toda a estrutura, do mesmo modo, um 
contato com quaisquer desses sentidos dá início a uma vi-
bração que se espalha por todo o corpo. Inicialmente, isto é 
apenas uma vibração neutra, nem agradável nem desagradá-
vel. 
 
Então, a percepção reconhece e avalia o som: "É uma pala-
vra - quê palavra? De elogio! Oh, maravilhoso, muito 
bom!" A sensação resultante, a vibração, se tornará muito 
agradável. Do mesmo modo, se as palavras forem palavras 
ofensivas, a vibração se tornará muito desagradável. A vi-
bração muda de acordo com a avaliação dada pela parte da 
mente responsável pela percepção. Em seguida, a terceira 
parte da mente começa a sentir a sensação: agradável ou 
desagradável. 
 
Então, a quarta parte da mente começará a trabalhar. É a 
reação; seu trabalho é reagir. Se uma sensação agradável 
surgir, ela reagirá com avidez. Se uma sensação desagradá-
vel surgir, a mente reagirá com aversão. Sensação agradá-
vel: "Eu gosto disso. Muito bom! Eu quero mais, eu quero 
mais!" Do mesmo modo, sensação desagradável: "Eu não 
gosto disso. Eu não quero isso." Gerar avidez ou aversão é o 
papel desempenhado pelo quarto fator da mente - a reação. 
 
Compreenda que este processo acontece o tempo todo em 
uma porta sensorial ou outra. A cada momento, algo está 
acontecendo em uma das portas sensoriais. A cada momen-
to, a consciência associada àquela porta sensorial toma co-
nhecimento; a percepção reconhece; a parte sensorial da 
mente sente; e a parte reativa da mente reage com desejo ou 
com aversão. Isto ocorre continuamente na vida. 
 
No nível aparente, superficial, parece que eu estou reagindo 
com desejo ou com aversão aos estímulos externos. Na rea-
lidade, não é bem assim. O Buda descobriu que nós reagi-
mos às nossas sensações. Esta descoberta foi a iluminação 
do Buda. Ele disse: 

Salayatana-paccaya phasso 
phassa-paccaya vedana 
vedana-paccaya tanha. 
Com base nos seis sentidos, o contato surge; 
Com base no contato, a sensação surge; 
Com base na sensação, o desejo surge. 
 

Tornou-se claríssimo para ele: Os seis órgãos sensoriais 
entram em contato com objetos externamente. Em razão do 
contato, uma sensação surge no corpo que, na maior parte 
das vezes, é ou agradável ou desagradável. Então, após o 
surgimento de uma sensação agradável ou desagradável, o 
desejo ou a aversão tem início - e não antes. Esse entendi-
mento foi possível porque o Buda mergulhou dentro de si 
mesmo e experimentou por si próprio. Ele foi à raiz do pro-
blema e descobriu como erradicar a causa do sofrimento no 
nível da raiz. 
 
Ao trabalhar no nível intelectual da mente, tentamos supri-
mir o desejo e a aversão, mas lá no fundo, o desejo e a aver-
são continuam. Estamos constantemente rolando no desejo 
ou na aversão. Nós não estamos saindo do sofrimento pela 
supressão. 
 

O Buda descobriu a maneira: sempre que experimentarem 
qualquer sensação, por qualquer razão, vocês simplesmente 
devem observá-la. 

Samudaya dhammanupassi va kayasmim viharati 
vaya dhammanupassi va kayasmim viharati 
samudaya-vaya-dhammanupassi va kayasmim viharati. 
Ele permanece observando o fenômeno do surgir no cor-
po. 
Ele permanece observando o fenômeno do desaparecer no 
corpo. 
Ele permanece observando o fenômeno do surgir e do 
desaparecer simultaneamente no corpo. 
. 

Toda sensação surge e desaparece. Nada é eterno. Quando 
você pratica Vipassana, você começa a experimentar isso. 
Por mais desagradável que possa ser uma sensação - olhe, 
ela surge somente para desaparecer. Por mais agradável que 
possa ser uma sensação, é somente uma vibração - surgindo 
e desaparecendo. Agradável, desagradável ou neutra, a ca-
racterística da impermanência continua a mesma. Você está 
agora experimentando a realidade de anicca. Você não acre-
dita nisso porque o Buda assim disse ou porque alguma es-
critura ou tradição assim disse, ou mesmo porque o seu in-
telecto assim diz. Você aceita a verdade de anicca porque 
você a experimenta diretamente. É dessa forma que a sua 
sabedoria adquirida e a sua compreensão intelectual se 
transformam em sabedoria pessoalmente experimentada. 
 
Somente essa experiência de anicca pode mudar o padrão 
habitual da mente. Ao sentir a sensação no corpo e ao com-
preender que tudo é impermanente, você não reage com 
avidez ou com aversão; você está equânime. Ao praticar 
isto continuamente, mudará o hábito de reagir no nível mais 
profundo. Quando você não gera qualquer novo condiciona-
mento de avidez e de aversão, os antigos condicionamentos 
sobem à superfície e desaparecem. Ao observar a realidade 
tal qual ela é, você se torna livre de todos os seus condicio-
namentos de avidez e de aversão. 
 
Psicólogos ocidentais se referem à "mente consciente". O 
Buda chamou esta parte da mente de paritta citta (uma mi-
núscula parte da mente. Existe uma grande barreira entre a 
paritta citta e o resto da mente nos níveis mais profundos. 
A mente consciente não sabe o que está acontecendo no 
inconsciente ou no meio-consciente.Vipassana quebra essa 
barreira, levando-o do nível superficial da mente para o ní-
vel mais profundo da mente. A prática expõe as anusa-
ya kilesa (impurezas mentais latentes) depositadas no nível 
mais profundo da mente. 
 
Aqui está um exemplo para explicar como o assim chamado 
inconsciente está reagindo com avidez e com aversão. Você 
está em sono profundo. Um mosquito o pica e surge uma 
sensação desagradável. A sua mente consciente não sabe o 
que aconteceu. O inconsciente sabe imediatamente que e-
xiste uma sensação desagradável, reage com aversão. Afas-
ta ou mata o mosquito. Mas ainda existe uma sensação de-
sagradável, portanto, você coça, muito embora a sua mente 
consciente esteja em sono profundo. Quando você acorda, 
se alguém lhe pergunta quantas picadas de mosquito você 
levou durante a noite, você não sabe dizer. A sua mente 
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consciente não percebeu, mas o seu inconsciente sabia e 
reagiu a isso. 
 
Outro exemplo: ao se sentar por uns 30 minutos, começa 
uma pressão em alguma parte e a mente inconsciente reage: 
"Existe uma pressão. Eu não gosto disso!" Você muda de 
posição. A mente inconsciente está sempre em contato com 
as sensações do corpo. Você faz um ligeiro movimento e, 
então, após certo tempo, você se move de novo. Apenas 
observe alguém sentado por 15 a 20 minutos. Você desco-
brirá que esta pessoa se inquieta, muda um pouco de posi-
ção de tempos em tempos. É claro que, conscientemente, 
ela não tem noção do que está fazendo. Isto por não estar 
consciente das sensações. Desconhece estar reagindo com 
aversão a estas sensações. Esta barreira é a ignorância. 
 
Vipassana desmonta essa ignorância. Então você começa a 
compreender como as sensações surgem e como dão lugar à 
avidez e à aversão. Quando existe uma sensação prazerosa, 
existe desejo. Quando existe uma sensação desagradável, 
existe aversão e sempre que houver desejo ou aversão, ha-
verá sofrimento. 
 
Se você não consegue quebrar este padrão de comporta-
mento, o desejo ou a aversão continuarão a existir todo o 
tempo. No nível superficial você poderá dizer estar prati-
cando o que o Buda ensinou, mas, de fato, não está. Você 
está praticando o que os outros professores ensinaram na 
época do Buda. 
 
O Buda ensinou como ir ao nível mais profundo, lá onde o 
sofrimento surge. O sofrimento surge por causa das reações 
de desejo e de aversão. A fonte do desejo e da aversão deve 
ser encontrada e o padrão de comportamento deve mudar 
nesse nível. 
 
O Buda nos ensinou a observar o sofrimento e o surgimento 
do sofrimento. Sem observar estes dois, nós jamais conhe-
ceremos a cessação do sofrimento. O sofrimento surge com 
as sensações. Se nós reagirmos às sensações, então, o sofri-
mento surgirá. Se nós não reagirmos, nós não sofreremos 
por sua causa. Por mais desagradável que uma sensação 
possa ser, se você não reagir com aversão, você poderá sor-
rir com equanimidade. Você compreende que tudo isso 
é anicca, impermanente. Todo o padrão habitual da mente 
muda no nível mais profundo. 
 
Por intermédio da prática de Vipassana, as pessoas come-
çam a sair de toda a sorte de impurezas da mente - ódio, 
paixão, medo, ego e assim por diante. Dentro de alguns me-
ses, a mudança nas pessoas se torna muito evidente. Este é 
o benefício de Vipassana, aqui e agora. Nesta própria vida 
você será beneficiado. 
 
Façam uso do ensinamento do Buda no nível mais profun-
do. Não permaneçam somente no nível da superfície. Cami-
nhem para o nível mais profundo onde o seu desejo surge:: 

Vedana paccaya tanha; 
vedana-nirodha tanha-nirodho; 
tanha-nirodha dukkha-nirodho. 
Sensações dão lugar ao desejo. 

Se as sensações cessam, o desejo cessa. 
Quando o desejo cessa, o sofrimento cessa. 
 

Quando se experimenta a verdade de nibbana - um estágio 
além de todo o sensorial - todos os seis órgãos sensoriais 
páram de funcionar. Não pode haver qualquer contato com 
objetos externos, portanto, as sensações cessam. Neste está-
gio, existe liberdade de todo o sofrimento. 
 
Em primeiro lugar, você deve atingir o estágio onde possa 
sentir sensações. Somente então você poderá mudar o pa-
drão habitual da sua mente. Trabalhe nessa técnica, nesse 
processo, no nível mais profundo possível. Se você traba-
lhar no nível superficial da mente, você estará somente mu-
dando a parte consciente da mente, o seu intelecto. Você 
não estará indo à raiz da causa, ao nível mais inconsciente 
da mente; você não removerá asanusaya kilesa - as impure-
zas profundamente enraizadas de desejo e de aversão. Elas 
são como vulcões adormecidos e podem entrar em erupção 
a qualquer momento. Você continuará a rolar do nascimen-
to à morte; você não estará saindo do seu sofrimento. 
 
Faça uso dessa maravilhosa técnica e saia do seu sofrimen-
to, desfaça as suas amarras e usufrua a verdadeira paz, a 
verdadeira harmonia, a verdadeira felicidade. 

 
 

Perguntas e Respostas com Goenkaji  
 
1. O senhor fala em condicionamento da mente. Mas este 
treinamento também não é um tipo de condicionamento 
da mente, mesmo se positivo? 
Pelo contrário. Vipassana é um processo de descondicio-
namento. Em vez de impor algo à mente, automatica-
mente remove qualidades insalubres para que somente 
qualidades positivas, saudáveis possam permanecer. Ao 
eliminar negatividades, ela revela a positividade que é a 
natureza básica da mente pura. 

2. Como pode o mundo funcionar sem apego? Se os pais 
fossem desapegados, então, eles nem cuidariam de seus 
filhos. Como pode ser possível amar ou estar envolvido 
na vida sem estar apegado? 
Desapego não quer dizer indiferença; é corretamente cha-
mado de "santa indiferença". Como pai ou mãe, você deve 
assumir a sua responsabilidade de cuidar de seu filho com 
todo amor, mas sem se apegar. Movido por amor puro e 
desinteressado você desempenha a sua tarefa. Suponha que 
esteja cuidando de uma pessoa enferma e apesar de seu cui-
dado, ela não se recupera. Você não começa a chorar; isso 
seria inútil. Com uma mente equilibrada, você tenta encon-
trar uma outra forma de auxiliá-la. Isto é a santa indiferen-
ça: nem inação nem reação, mas ação real e positiva com 
uma mente equilibrada. 

3. É contra a moralidade matar um inimigo se você for 
membro das forças armadas? 
Sim. Mas ao mesmo tempo, o exército é necessário para a 
proteção do país, para a proteção dos civis. O exército não 
deveria ser usado somente para matar os outros. Ele deveria 
ser utilizado para mostrar a força do país para que o inimigo 
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sequer pense em ser agressivo ou em prejudicar pessoas. 
Por conseguinte, o exército é necessário. Mas não para ma-
tar, somente para mostrar força. Se alguém estiver prejudi-
cando o país, então, a primeira coisa a ser feita é dar uma 
advertência. De outra forma, se for necessária, uma ação 
deve ser empreendida. Mas, então, novamente, os soldados 
têm de ser treinados de forma a não ter raiva, a não ter ani-
mosidade. De outra forma, as suas mentes ficarão desequili-
bradas, todas as suas decisões serão equivocadas. Com uma 
mente equilibrada, nós podemos tomar boas decisões, deci-
sões corretas, que serão muito úteis a nós e úteis aos outros. 
 
 

Notícias Internacionais 
 
O Primeiro Curso no Líbano 
 
O Líbano sempre foi um ponto de encontro entre o Oci-
dente e o Oriente, uma sociedade vibrante e diversifica-
da. Há muito tempo, alunos libaneses de Vipassana vi-
nham tentando organizar um curso em seu país. A neces-
sidade se tornou mais premente com o sofrimento e os 
distúrbios enfrentados pelo povo libanês nos últimos a-
nos. 
 
Quando os planos para um curso próximo a Beirute foram 
divulgados, no final de 2007, antigos alunos se ofereceram 
para colaborar financeiramente e doar serviço em Dhamma. 
Havia entre eles tanto pessoas que moravam no Líbano co-
mo outras que tinham se transferido para o exterior. 
O local escolhido foi uma repartição governamental finan-
ciada pelo Banco Mundial destinada a proteger e a desen-
volver as lindas florestas de cedro do Líbano, nas monta-
nhas Al-Shouf, distante uma hora a leste de Beirute. Seus 
funcionários foram cuidadosos no respeito à necessidade de 
silêncio e de tranquilidade. Retiros silenciosos são conheci-
dos e valorizados por moradores das cidades vizinhas. 
O curso aconteceu em Janeiro de 2008 e foi concluído por 
15 alunos. Todos, menos dois, eram alunos novos. Dentre 
os servidores de Dhamma havia pessoas que moravam no 
Líbano bem como outros com raízes na Europa, no Irã, nos 
Estados Unidos, no Canadá e na Armênia. Eles ilustravam a 
diversidade da sociedade libanesa. Os professores assisten-
tes vieram do Canadá; as instruções foram apresentadas em 
inglês e em francês. 

O curso foi uma rica experiência. Do lado de fora, o tumul-
to continuava; nas montanhas, a atmosfera pacífica de Vi-
passana prevaleceu. No Dia de Metta, o silêncio deu lugar a 
expressões de alegria e de esperança para a realização de 
outro curso em breve. 
 
Muitas pessoas ofereceram ajuda, não somente no Líbano, 
mas também nos países vizinhos. A fim de ampliar o acesso 
ao ensinamento, será naturalmente preciso ministrar os cur-
sos em árabe. De fato, alguns alunos antigos têm trabalhado 
na tradução das palestras nessa língua. Além disso, um tra-
dutor profissional foi contratado para traduzir A Arte de Vi-
ver e o livro deve ser lançado em 2008. Quando isso aconte-
cer, A Arte de Viver estará disponível em todas as línguas 
oficiais das Nações Unidas. 
 
Nesse ínterim, sessões de meditação em grupo estão sendo 
organizadas semanalmente em Beirute e planos estão sendo 
feitos para a realização de um curso no verão. Para informa-
ção sobre isso e sobre a organização de futuros cursos no 
Líbano, favor contatar halahb@inco.com.lb. 
 
 
Vipassana na República Tcheca 
 
Antigos alunos da República Tcheca que sentaram em cur-
sos em outras partes do mundo começaram a se organizar e 
a se encontar para realizarem ocasionais sessões de medita-
ção em grupo em 2003-2004. Isto levou a um encontro no 
verão de 2004 para discutir detalhes sobre a tradução do 
material e a organização de um curso. 
 
Um local adequado foi encontrado no início de 2006 e o 
trabalho de tradução do material do curso teve início com 
determinação. Tratava-se de uma pensão em Zihle, próximo 
de Pilsen (a meio-caminho entre Praga e a fronteira com a 
Alemanha). A casa é situada no meio de uma floresta, mas 
muito bem servida por transporte público. É utilizada sobre-
tudo para passeios escolares de crianças das cidades vizi-
nhas. 
 
No verão de 2006, organizou-se em Viena, Áustria, um en-
contro a fim de discutir atividades realizadas fora de centros 
de meditação na Europa. Os alunos antigos tchecos foram 
ao encontro acabrunhados por todos os problemas que pre-
cisavam ser resolvidos para a realização do curso. Eles esta-
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vam certos de que não teriam tempo suficiente para termi-
nar tudo a tempo. Mas o encontro lhes renovou a esperança, 
o entusiasmo e a determinação. 
 
Foi um desafio. A tradução e a gravação do material do cur-
so foram concluídas em cima da hora. Um trabalho febril 
pois havia apenas um punhado de gente para ajudar. Mas no 
fim, tudo funcionou e o curso estava pronto para começar 
no final de 2006. 
 
A capacidade da edificação excedia em muito a necessidade 
do curso. Isto significava que o aluguel seria mais caro. Por 
outro lado, a segregação foi mais fácil e quase todos os alu-
nos puderam usufruir de um quarto individual. 
 
O Natal é o feriado mais importante na República Tcheca, 
mas o local só estaria disponível nessa data. Muitos tchecos 
não podiam se imaginar passando essa data longe de suas 
famílias. No entanto, esta também é a época de maior de-
manda por cursos e os centros europeus estão sempre lota-
dos com meses de antecedência. Consequentemente, muitos 
alunos vieram de outros países europeus, sobretudo da Ale-
manha.   Somente um terço dos alunos era da República 
Tcheca. 
 
Aproximadamente 80 alunos participaram. O curso foi mi-
nistrado em inglês, alemão e tcheco. 
 
Embora não fossem ideais, as instalações funcionaram. O 
tempo ameno ajudou a tornar utilizável uma sala de medita-
ção com isolamento térmico precário. Dhamma Dvara, o 
centro da Alemanha, forneceu apoio; um antigo aluno ofe-
receu um empréstimo para cobrir as despesas de alimenta-
ção; e uma equipe experiente de servidores de Dhamma 
também veio da Alemanha. Todos esses fatores contribuí-
ram para o sucesso do curso. 
 
Como resultado do alto custo do aluguel e de algumas des-
pesas extras (almofadas de meditação, etc.) o curso termi-
nou com um déficit, mas este foi coberto por alunos antigos 
generosos. 
 
As mesmas instalações foram utilizadas novamente em um 
curso no final de 2007. Os proprietários ficaram impressio-
nados e felizes com o grupo de Vipassana no ano anterior; 
por isso, eles ofereceram melhores condições e até melhora-
ram o isolamento térmico da área utilizada para a sala de 
meditação principal. Desta vez, a situação foi mais tranqüila 
e a dana cobriu todos os custos. 
 
A menos que uma instalação mais adequada seja encontra-
da, a pensão em Zihle será utilizada novamente no final de 
2008. Existe ainda a possibilidade de se organizar um curso 
em julho, próximo de Praga. 
Sessões regulares de meditação em grupo tiveram início em 
Praga, onde mora a maior parte dos antigos alunos, em uma 
escola maternal local duas vezes por semana. O livro A Ar-
te de Viver está sendo traduzido e o filme Tempo de Espe-
ra, Tempo de Vipassana em breve estará disponível para 
exibição com legendas em tcheco. Uma versão em tcheco 
do site dhamma.org também está disponí-
vel: www.cz.dhamma.org. 

O centro alemão Dhamma Dvara fica a apenas alguns qui-
lômetros da fronteira com a República Tcheca e é facilmen-
te acessível para os cidadãos tchecos. 
 
 
Novo Projeto de Expansão em Dhamma Mahi 
 
Dhamma Mahi, o primeiro centro de Vipassana na Euro-
pa, foi fundado em 1988. Localizado em uma tranqüila 
área rural da França, o centro possui uma atmosfera fa-
vorável à meditação. Após ter abrigado mais de 400 cur-
sos de Vipassana, o centro se transformou em um local 
ideal para se meditar. A demanda para sentar cursos cres-
ce constantemente e por isso existe frequentemente uma 
longa lista de espera. 
 
A fim de atender à demanda em expansão, o Conselho 
de Dhamma Mahi decidiu deslanchar um grande projeto 
de desenvolvimento. O centro será ampliado de sua atual 
capacidade de 90 pessoas para 150 (aproximadamente 
120 alunos e 30 servidores). A primeira fase da obra será 
a construção de uma nova sala de meditação. Será um 
prédio independente, construído principalmente em ma-
deira. O custo estimado juntamente com um acesso para 
rota de fuga em caso de incêndio, além de caminhos de 
circulação externos, é de aproximadamente 500 mil eu-
ros. 
 
A construção terá início em março de 2008 e está prevista 
para ser concluída em setembro de 2008. 
 
 
Novo Centro Inaugurado no Sudeste dos EUA 
 
O Centro de Meditação Vipassana do Sudeste,Dhamma 

Patapa, será inaugurado para o seu primeiro curso em 12 de 
março de 2008. O centro está localizado em Jesup, na Geor-
gia. Um terreno de 16 hectares foi adquirido para a constru-
ção do centro em dezembro de 2005 e a obra teve início em 
abril de 2006. O centro consiste em três edifícios. Um deles 
será utilizado para acomodar professores assistentes e servi-
dores, uma cozinha e refeitório para os alunos. Um outro 
edifício abriga dormitórios para 28 alunos e uma sala de 
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meditação com capacidade para 40 alunos. O último e me-
nor edifício será utilizado para a recepção e a inscrição dos 
alunos, Dia de Metta e refeitório para os servidores. Planos 
para a futura expansão das instalações permitirão que, com 
o tempo, o centro receba mais de 100 alunos. 
 
A beleza tranquila e o isolamento dessa propriedade geram 
uma atmosfera ideal para a meditação, que irá atender os 
alunos do sudeste dos EUA ao longo de muitos anos. De-
zesseis cursos de 10 dias de Vipassana, um curso de Sati-
patthana, um curso para crianças e um curso para adoles-
centes estão programados para 2008. Para mais informações 
visite www.patapa.dhamma.org. 
 
Atividades na Escandinávia 
 
A Escandinávia consiste de um pequeno grupo de países 
com culturas, línguas e história muito similares. Até agora, 
a região possui somente um centro: o Centro de Vipassana 
Nórdico, Dhamma Sobhana, na Suécia. 
 
Há cerca de um ano, o Centro tem oferecido cursos bilin-
gües de 10 Dias em sueco e em inglês, bem como cursos 
mais curtos para alunos antigos somente em inglês. Mas 
quase todos os cursos têm atraído participantes da Noruega, 

que apreciam a relativa proximidade de Dhamma Sobhana - 
aproximadamente seis horas de Oslo. 
 
Uma pequena, porém dedicada, equipe está atualmente 
traduzindo as palestras e as instruções do curso de 10 
dias para o norueguês. O objetivo é o de atender em bre-
ve à demanda por cursos no idioma norueguês. O progra-
ma de cursos no Centro de Vipassana Nórdico será então 
expandido para incluir cursos bilíngües em norueguês e 
em inglês. 

Novas Responsabilidades 
 
Acaryas: 
Sr. Arun Suryavanshi, Nashik - Para ser-
vir Dhamma Sarovara 
 
Professores Assistentes Seniores: 

Sra. C. Sujatha, Secunderabad, Índia 
Sr. Sudesh Leal, Igatpuri / Reino Unido 
Sra. Robin Russ, EUA 
Sr. Umashankar Thubrikar, Nagpur, Índia 
Sr. Namdeo Dongre, Nagpur, Índia 
Sr. Baburao Shinde, Chandrapur, Índia 
Sr. Robert & Sra. Linda Warren, EUA 

 

Novas Nomeações 
 
Professores Assistentes: 

Sra. Frances Barnes, Reino Unido 
Sra. Norma Liu, Taiwan 
Daw Yin Hla, Myanmar 
Daw Aye Myint, Myanmar 
Sr. Björn Kiehne, Alemanha 
Sr. Andrew & Sra. Ruth Gordon, Nova 

Zelândia 
Sr. V. Santhanagopalan, Chennai, Índia 
Sr. Bruno Kurz, Alemanha 
Sr. Jeff & Sra. Jill Glenn, EUA 
Sra. Mary Preston, Canadá 

  

Nomeações e Novas Responsabilidades 

Dhamma Patapa , EUA 

Paisagem norueguesa próxima de uma instalação  


