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Vivemos, neste início de século21,
uma revolução tecnológica, carac-
terizada pela comunicação instan-
tânea e em qualquer lugar e pela
ampla oferta de informação via in-
ternet. Sob um ponto de vista bu-
dista, quais sãoosaspectospositi-
vos e negativos desta revolução?
A revolução tecnológica é po-
sitiva. Um dos principais obje-
tivos do budismo é a ilumina-
ção. E iluminação significa sa-
ber mais. Se a tecnologia faci-
lita o acesso à informação e a
comunicação entre as pes-
soas, ótimo. Portanto, os equi-
pamentos tecnológicos são,
em princípio, bons. O proble-
ma é quando eles são usados
para atacar, destruir, espio-
nar ou criar problemas para
os outros.

Nosdias de hoje, os jovens, princi-
palmente, se relacionam uns com
os outros de forma virtual, por
meio de mensageiros instantâ-
neos, comunidades virtuais. Esses
relacionamentos virtuais muitas
vezes substituemos reais. Oqueo
sr. diria a esses jovens, que estão
começando a aprender a se rela-
cionar e a conhecer os valores hu-
manos,sobrea importânciadosre-
lacionamentosde verdade, basea-
dos na compaixão?
Essa é uma questão importan-
te. A informação sozinha, ou
mesmo uma palavra sozinha,
não carrega ou traduz o senti-
mento real. Por exemplo, to-
dos conhecemos a palavra dor
e sabemos, até certo ponto, o
que ela significa. Entretanto,
quando presenciamos o que é
dor na vida real, quando expe-
rimentamos ou vemos isso de
fato, o sentimento é muito
mais forte do que o que a pala-
vra consegue transmitir. Por-
tanto não há problema em es-
tabelecer contato com alguém
via computador, mas isso não
é suficiente para realmente co-
nhecer o outro, compreender
suas necessidades, seus pro-
blemas. A palavra não substi-
tui o convívio presencial.
Casar-se, por exemplo, atra-
vés do computador, pode ser
muito perigoso (risos). O casa-
mento exige conhecer a natu-
reza profunda da outra pes-
soa. A atração física é impor-
tante, claro, mas também é
preciso respeitar os pensa-
mentos, o comportamento do
outro. Isso exige muitos en-
contros pessoais. Do contrá-
rio, acontece o que é tão co-
mum hoje em dia: as pessoas
se casam e se divorciam, se ca-
sam e se divorciam...

Atualmente, muitas pessoas pas-
sam horas e horas jogando video-
games ou interagindo em univer-
sos virtuais, onde vivem vidas pa-
ralelas. Existe o risco de esse tipo
de comportamento isolar as pes-
soas emumaespécie de bolha?
Não sei dizer. Mas preocupo-
me com a violência nos video-
games. Isso é muito perigoso
porque causa um impacto
nas pessoas mesmo que não
haja uma intenção violenta
deliberada. O jogador pratica
a violência sem avaliar ou

mesmo sentir as conseqüên-
cias dela. Parece uma sim-
ples brincadeira, mas, ao ati-
rar e matar alguém, mesmo
que não haja uma intenção
clara e seja apenas um jogo,
há um impacto na mente em
níveis mais sutis. Isso não é
bom.

Desde criança, o sr. tem interesse
pela tecnologia.Gostavadeobser-
var o céu do Tibete como telescó-
pio que herdou do 13º Dalai Lama,
desmontava e montava relógios,
era apaixonado por cinema. O sr.
usa computador, laptop, celular,
iPod?
Não, nada. Tenho interesse
pela tecnologia de máquinas
menos sofisticadas, mecâni-
cas. Mas não entendo nada
de eletrônica. Chips estão
além da minha compreensão
(risos).

Qual é a importância da internet e
dos computadores para os tibeta-
nos, cujo país vive sob o domínio
chinês há cerca demeio século?
É muito importante. Princi-
palmente para os tibetanos
que estão no Tibete. Porque
eles não estão apenas isola-
dos fisicamente, mas tam-
bém politicamente, já que
não têm acesso à informação
através dos meios de comuni-
cação e dos jornais locais. Só
através da internet podem
ter uma noção real do que
acontece no mundo e ter aces-
so a informações verdadei-
ras, já que é bem mais difícil
para o governo chinês contro-
lar o acesso a esses novos
meios.

Neste novo mundo em que vive-
mos–globalizado, hi-tech, noqual
as noções de tempo e espaço são
cadavezmais relativas–, é neces-
sário que se discuta e se estabele-
ça umanova ética?
Espaço e tempo ainda são
bem reais, afinal levei dez ho-
ras para vir de Chicago até
São Paulo (risos). Mas é ver-
dade que o mundo está fican-
do mais pequeno e interde-
pendente. Entretanto não
acho que precisemos de uma
nova ética. O mais importan-
te do ponto de vista ético é a
compaixão humana, a noção
de perdão. Isso é o coração
do que chamamos de ética,
junto com o senso de respon-
sabilidade. Isso é assim hoje,
como era há cem anos, há
mil anos, mesmo há 2.500
anos. A maneira que nasce-
mos, crescemos e vivemos
não mudou muito hoje se
comparada à realidade de
mil anos atrás. No futuro, tal-
vez daqui há milhares, deze-
nas de milhares de anos, po-
de ser que haja mudanças
tão grandes, até mesmo na
aspecto físico de nossa exis-
tência, que uma nova ética
seja necessária. Mas hoje te-
mos o mesmo corpo físico, as
mesmas emoções, a mesma
mente dos nossos antepassa-
dos. A modernidade, a tecno-
logia são mudanças exter-
nas. Mas a ética diz respeito
aos valores internos do ser
humano. Se você olhar para
dentro de si, verá que nada
mudou.●
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PREÇO | R$ 41,50
EDITORA | Martins Fontes
WEB | martinsfontes.com.br
PÁGINAS | 364
DETALHES | Diálogos entre o
psicólogoHowardC. Cutler e o
Dalai Lama sobre a felicidade.

PREÇO | R$ 28
EDITORA | Sextante
WEB | www.esextante.com.br
PÁGINAS | 256
DETALHES | Dalai Lamapro-
põe uma revolução espiritual
durante o século 21.

PREÇO | R$ 34,90
EDITORA | Ediouro
WEB | www.ediouro.com.br
PÁGINAS | 400
DETALHES | Em foco, a relação
entre espiritualidade e ciência.

DIRETOR | Jean-Jacques
Annaud
DURAÇÃO | 134minutos
DETALHES | Filme retrata ami-
zade entre alpinista austríaco e
o jovemDalai Lama, emLhasa.

“Atecnologiamudouomundo,mas
pordentrocontinuamososmesmos”

LivroseDVDs

DISTRIBUIDOR | Comitê brasi-
leiro de apoio ao Tibet
DURAÇÃO | 168minutos
WEB | www.brasiltibet.org.br
DETALHES | Workshop doDa-
lai Lama realizado emCuritiba.CONCENTRAÇÃO-Praticantesmeditamdurantepalestrado líderbudistano temploZulai, naquinta-feira

OLHONOOLHO-Dalai Lamadefendea importânciadosencontrospresenciais, emvisitaaSPnasexta-feira

TENZINGYATSO,oDalaiLama
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