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& bem-estar

l O GLOBO: Qual é a principal con-
tribuição da meditação para a vida
e para o tratamento de doenças?
SEGYU RINPOCHE: Meditação é a
pedra fundamental. Sem o controle
mental você não consegue adquirir,
perceber e aumentar a energia, fica
teórico. Mas a meditação não é uma
ferramenta de cura, é um instru-
mento que aumenta o potencial in-
terior e aí o processo de cura pode
ocorrer. Meditar aumenta as condi-
ções do sistema imunológico e o
bem-estar. Com isso o remédio tem
um efeito melhor.

l Como a psicanálise, já que nesse
processo falamos também de auto-
conhecimento?
RINPOCHE: Sim e não. A psicanáli-
se vai cuidar dos traumas, mas
quando se tem um quadro traumáti-
co, há uma energia ligada a esse
trauma e a psicanálise não vai tra-
balhar com essa energia. A medita-
ção sim. É como quando se tem uma
cicatriz e se sente a dor: a dor é da
energia por trás daquilo. Se você
aliviar a dor vai entender a cicatriz,
ela estará ali sem dor. A meditação
vai mais fundo porque é um proces-
so de autotransformação, de cres-
cimento.

l O senhor tem como quantificar is-
so, sabe o quanto o paciente me-
lhora com a prática?
RINPOCHE: O campo acadêmico
cuida dessas pesquisas com grupos
de controle e comprova os benefíci-
os. Eu tenho mais preocupação de
implantar uma linhagem (fazer com
que esses cuidados curativos se
tornem realidade) e isso toma mais
tempo, porque não estou preocu-
pado em saber se funciona ou não.
Tenho pacientes que tiveram a vi-
da prolongada, trata-
mentos de quadros que
não se pensava que fos-
sem mudar e mudaram,
tenho muitos dados
positivos dessa minha
prática.

l Como a meditação
ajuda no tratamento de
dependência química?
RINPOCHE: O depen-
dente químico tem um

desequilíbrio energético muito
grande ligado a estruturas emocio-
nais. Com a meditação, ele terá ca-
pacidade de controlar esses impul-
sos internos, o apego à droga. Por
exemplo: sabemos que a psicologia
explica muito bem a questão, mas
quem coloca o paciente em estado
de abstinência é o A.A., o N.A., por-
que há um compromisso que os
mantêm sóbrios. A meditação é es-
se comprometimento. Com a força
que se vai ganhando com isso, tra-
balhando nisso, o desejo latente da
droga desaparece.

l Para onde vai essa energia?
RINPOCHE: Isso é transformado
em outras habilidades que estão
bloqueadas, a energia é redirecio-
nada. Não tem pessoas que se aci-
dentam, ficam paraplégicas e co-
meçam a pintar sem nunca terem
feito isso? Não há outra alternati-
va, a mente redireciona. O ponto é
que sem esses choques fortes vi-
vemos atados a certas estruturas
sem redirecionar as energias, sem
mudar.

l A meditação pode ser usada tam-
bém para mudar outras situações,
não só doenças?
RINPOCHE: Essa ideia de a medita-
ção ajudar só na enfermidade é oci-
dental. A meditação é um processo

para engrandecer a vida
e isso inclui estar feliz,
alegre. Muda a perspec-
tiva da vida: o sexo, as
relações pessoais, tudo
fica mais potente.

l Como é feita essa me-
ditação?
RINPOCHE: É o ato de
se concentrar em um
objeto que expande e
enriquece a mente. Vo-
cê se prepara, senta e se

concentra em um objeto neutro, que
pode ser uma cor, um mantra, a res-
piração. E começa.

l Quanto o senhor medita por dia e
quanto tempo é indicado meditar?
RINPOCHE: Eu medito 24 horas por
dia. Como? Eu medito entre uma ho-
ra, uma hora e meia sentado diaria-
mente, mas quando eu me levanto
eu não abandono minha meditação.
Estou atento. Percebo a cada mo-
mento o modo de ser, estou presen-
te no momento, não estou imaginan-
do o futuro ou numa melancolia do
passado. Ao mesmo tempo posso
analisar esses fatores para crescer,
para entender o dia a dia, isso é uma
verdadeira meditação. É evidente
que tem que ter o hábito de sentar
pelo menos cinco minutos por dia,
de uma boa meditação, para come-
çar a ter efeito. É realmente colocar
a mente de volta ao objeto de medi-
tação a cada dispersão e aí realmen-
te você começa a aumentar gradati-
vamente porque vai sentindo os
efeitos.

l Como fazer isso com uma rotina
tão pesada de trabalho?
RINPOCHE: Você tem que mudar
a forma de lidar com o tempo. Se
você dormir cinco horas e meia
em vez de seis, poderá dar aten-
ção aos filhos, à relação, ao traba-
lho, mas principalmente dará
atenção a você. No trabalho, faça
uma lista das suas ociosidades, do
tempo gasto com nada e você verá.
Tem que ter uma atitude mental, cri-
ar processos para se envolver passo
a passo e, à medida que você vai to-
mando consciência disso, tudo mu-
da. O que muda é o ato de estar
consciente. Se você fizer a coisa in-
consciente nada muda. Mesmo que
você esteja meditando, que é o que
a maioria das pessoas faz.

l Como é uma consulta de medicina
energética tibetana?
RINPOCHE: A consulta começa ti-
rando o pulso para verificar as de-
sarmonias energéticas dos seus
humores. A medicina tibetana or-
ganiza as três forças que regem a
saúde (ar, bile e fleuma) e aí vai
prescrever algum medicamento,
um tratamento como moxabustão
ou ventosas, alguns banhos, dieta e
tem kum nye, uma massagem tipo
acupressão em pontos que não são
do meridiano chinês e sim dos ca-
nais de energia sutil de acordo com
a medicina tibetana. Depois há a
aplicação de pressões ou do calor
da moxabustão ou energização por
visualização de cores, mantras ou
imposição de mãos para reequili-
brar as energias do corpo. E o clíni-
co tem que ter essa energia para
mandar para o paciente.

l O GLOBO: O que o senhor acha
que a medicina ocidental tem a
aprender com a tibetana?

RINPOCHE: Isso é o futuro da medi-
cina. A medicina caminha para ser
menos invasiva, mais preventiva,
mais direta como medicina genética
e apta a entender as causas energéti-
cas da perda de equilíbrio do corpo,
de como as células reagem de forma
diferente a esse desequilíbrio. Essas
energias podem influenciar na pre-
venção, no aumento da expectativa
de vida, para que se viva de forma
mais saudável e alegre.

l O ocidente está preparado? Há
ainda muitos questionamentos so-
bre o que é ou não científico.
RINPOCHE: A China, o Tibet estão
absorvendo o ocidental. E esse
questionamento... muda. Isso são
propostas acadêmicas egoístas mas

o mundo está mais aberto, formu-
lando novos tipos de perguntas inte-
ligentes. Este é realmente o momen-
to de ver um mundo melhor. Eviden-
temente que esta integração irá na-
turalmente ocorrer.

l O senhor teve um câncer na gar-
ganta em 2004 e disse que durante
o tratamento de radio e quimiote-
rapia não tomou remédio para a
dor, em vez disso meditava. Como
foi isso?
RINPOCHE: Eu meditava na dor,
por isso não tomava remédio. Eu
deixei de sentir dor? Não. Sofri por-
que estava com dor? Não. Eu tinha
dor, mas não tinha sofrimento.

l Mas isso é uma coisa para inicia-
dos, uma pessoa comum não admi-
nistra isso bem.
RINPOCHE: Eu recebi os benefícios

porque fui iniciado. Mas
se eu começar a iniciar
as pessoas, todos pode-
rão ter o mesmo resulta-
do. Não precisa esperar
este momento de dor pa-
ra isso, porque aí vai ter
que ser a medicina tradi-
cional mesmo, o remé-
dio. A doença me mos-
trou que funciona, mi-
nhas meditações não fo-
ram em vão.

l O senhor pretende tra-
zer sua clínica da Cali-

fórnia para o Rio?
RINPOCHE: Sim, só quero ver o ca-
lendário deste ano, mas isso já está
acertado.

l O senhor aparece relacionado às
celebridades de Hollywood, isso de-
ve ajudar a divulgar a meditação
também, não?
RINPOCHE: Sim, tem algumas pes-
soas, mas talvez seja o meu jeito.
Sou monge mas não gosto de religi-
ão. Eu reconheço o poder da devo-
ção como uma coisa forte, mas em
quê ter devoção? Como ter devo-
ção? Eu acredito que o mundo está
caminhando, evoluindo e as estrutu-
ras estão realmente mudando, o ho-
mem tem um novo entendimento da
mente. Eu acredito que as religiões
vão mudar, haverá novas perspecti-
vas, novas percepções. No futuro,
todas essas deidades serão tão ob-
soletas quanto Zeus e Apolo.n

Um monge na medicina
Segyu Rinpoche é um
monge tibetano da es-
cola Gelugpa (a mesma

do Dalai Lama) que não acredita em religião, usa
iPad, iPhone, tem Twitter e Facebook. É carioca,
mora na Califórnia há 30 anos e lá trabalhou com

personalidades como o empresário Steve Jobs e a
atriz Goldie Hawn. Aos 62 anos Rinpoche ensina o
mundo a meditar para viver melhor. E aos médicos
presentes à palestra na última semana no Espaço
Clif, clínica de dependência química no Rio, ele fa-
lou de medicina tibetana e dos cuidados integrati-

vos que veem o paciente como um todo — corpo,
mente e energia. Em entrevista ao GLOBO, o mon-
ge disse que este é o futuro da medicina: “Essas
energias podem influenciar na prevenção e no au-
mento da expectativa de vida para que se viva de
forma mais saudável e alegre”.

Moderno, crítico e hype, o carioca Segyu Rinpoche ensina como a meditação pode ajudar a melhorar a vida
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O MONGE em um intervalo da palestra em uma clínica no Rio, onde falou a uma plateia de médicos sobre a inevitável integração entre as medicinas oriental e ocidental
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 jun.  2012, Economia, p. 51.




