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Como Superar a Raiva e Vencer os Obstáculos

Tal como sabemos, uma vida focada unicamente na felicidade 
física ou no conforto físico não é suficiente. Não importa quão bom 
ou luxuoso é o nosso estilo de vida, se a nossa mente não estiver feliz, 
então, de nada nos serve. Devemos encontrar a verdadeira paz interior, 
uma paz que possa persistir, uma felicidade que possa perdurar para 
sempre.

Assim sendo, como podemos alcançar esta paz, esta felicidade? 
Podemos alcançá-las através do progresso mental interno, que é apenas 
possível através do aconselhamento espiritual e da prática espiritual. 
No mundo em que vivemos existem muitas e diferentes religiões. Pes-
soalmente, acredito que todas as grandes religiões têm a sua beleza, as-
sim como maneiras singulares de ajudar a humanidade. O próprio Buda 
reconheceu a necessidade de existirem várias espiritualidades e não se 
limitou a dar um só tipo de ensinamento – o Buda ensinou muitos níveis 
diferentes do caminho espiritual. Não há um medicamento que possa 
curar todas as doenças, para cada doença é preciso um medicamento 
diferente. Da mesma maneira, as pessoas têm gostos diferentes, ideias 
diferentes, mentalidades diferentes e assim por diante, sendo necessá-
rios vários e diferentes caminhos.

Enquanto budista, irei descrever o ponto de vista budista sobre 
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como tornar as nossas vidas mais felizes e pacíficas. Estamos sujeitos 
a muitos e diferentes tipos de sofrimento, tanto físicos como mentais. 
Existem muitos métodos diferentes para tratar o sofrimento físico, por 
exemplo, quando estamos doentes tomamos um medicamento, quando 
temos uma ferida, tratamo-la. Porém o sofrimento mental não pode ser 
curado apenas com medicamentos, ou com boas instalações hospita-
lares, ou oferecendo diversos tratamentos. A única forma de aliviar o 
sofrimento mental é mudando a forma de pensar, a forma de funcionar 
da mente e, consequentemente, a forma de encarar as vicissitudes da 
vida. Isto pode ajudar muito. Neste sentido, penso que os ensinamentos 
do Buda podem ajudar. 

Sua Santidade o Dalai Lama fala-nos sobre três categorias dife-
rentes de ensinamentos: a religião budista, a filosofia budista e a ciência 
budista. A religião budista é só para pessoas budistas, isto é, pessoas que 
tomaram votos, receberam iniciações e outras coisas que tais. No entan-
to, a filosofia e a ciência budista estão disponíveis para todos, qualquer 
pessoa as pode ouvir e com elas aprender. Mesmo sem se tornar budista, 
qualquer pessoa pode aprender os ensinamentos e a filosofia do Buda e 
isto pode ajudá-la a entender o sentido da vida e a encarar as dificulda-
des da sua vida.

O primeiro de todos os ensinamentos que Buda deu, após ter al-
cançado a iluminação, é denominado Quatro Nobres Verdades. Este é 
um ensinamento muito importante. A primeira verdade é a Verdade do 
Sofrimento. 

Claro que não queremos sofrer e que estamos constantemente a 
esforçarmo-nos das mais diversas formas para superar o sofrimento. 
Porém, para superar verdadeiramente o sofrimento é preciso entender 
a sua natureza. Se quisermos utilizar uma analogia, quando estamos do-
entes a primeira coisa a fazer é diagnosticar a doença. Para tal, temos 
que nos submeter a diversas análises para encontrar a natureza exacta 
da doença. Quando conseguimos descobrir a natureza exacta da doença 
podemos encontrar um tratamento apropriado. Da mesma forma, para 
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curar o sofrimento, precisamos de saber qual é a natureza exacta desse 
sofrimento. Por isso, o Buda ensinou a verdade do sofrimento, ou seja, 
por que razão somos confrontados com o sofrimento físico e mental nas 
nossas vidas.

Depois de conhecermos a natureza da doença, vamos querer 
identificar a sua causa. Assim a segunda nobre verdade é a Verdade da 
Causa do Sofrimento. Tratando-se de um sofrimento físico, a sua causa 
pode ser comida estragada, um estilo de vida desequilibrado, ou muitos 
outros factores. 

A causa do nosso sofrimento mental são as visões erróneas, um 
modo de vida incorrecto e uma conduta incorrecta. Na realidade, estas 
são as causas de todo o sofrimento que experimentamos. Regra geral, 
quando enfrentamos um problema, temos a tendência de culpar os ou-
tros: “Estou a sofrer por causa desta pessoa. Sofro por causa desta coi-
sa”. No entanto, não é por causa de factores externos que sofremos. O 
nosso sofrimento provém da nossa própria mente. As nossas emoções 
negativas, tais como o desejo, a raiva, o ciúme, o orgulho e outras, cau-
sam o nosso sofrimento. Por isso, o Buda ensinou a segunda verdade, a 
verdade da causa do sofrimento.

Quando conhecemos a natureza exacta do nosso sofrimento, bem 
como a sua causa, então naturalmente vamo-nos querer curar. Este é o 
nosso objectivo. Para tal, o Buda ensinou a terceira nobre verdade, a 
Verdade da Cessação. A verdade da cessação refere-se ao estado supre-
mo em que o sofrimento cessa totalmente. Não basta que algum sofri-
mento cesse temporariamente; queremos que o nosso sofrimento cesse 
por completo. Assim sendo, a verdade da cessação fala da natureza do 
estado em que todas as formas de sofrimento cessam totalmente.

Quando estamos doentes o nosso objectivo é curarmo-nos da nos-
sa doença. Para tal precisamos de tomar medicamentos e de receber 
tratamento. Da mesma forma, para chegar à verdade da cessação, em 
que todas as formas de sofrimento cessam, há que começar o caminho. 
Assim sendo, o Buda ensinou a quarta nobre verdade, que é a Verdade 
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do Caminho. Em cada um dos dois pares que formam as quatro nobres 
verdades, uma é a causa e a outra é o resultado. Isto é, a segunda verda-
de, a verdade da causa do sofrimento, explica a verdade do sofrimento. 
Da mesma forma, a verdade do caminho explica como conseguir a ter-
ceira verdade, a verdade da cessação.

No nosso dia-a-dia, deparamo-nos com muitas dificuldades. Sem 
o auxílio de conselho espiritual, os nossos problemas podem tornar-se 
sérios, insuportáveis, mesmo quando são apenas dores físicas. No en-
tanto, ainda que não nos curemos totalmente do sofrimento, aprender 
determinadas maneiras de pensar pode mudar a vossa vivência e reduzir 
o nosso grau de sofrimento.

Um ensinamento importante do Buda afirma que tudo aquilo que 
é composto é impermanente. Isto significa que os muitos e diferentes 
sentimentos, bem como os diferentes tipos de situações com que temos 
de lidar na nossa vida quotidiana não aparecem por mero acidente. Nada 
disto acontece sem uma causa e nada acontece de uma causa errada. 
Pelo contrário, tudo, até ao mais pequeno detalhe, tem a sua própria cau-
sa e as suas próprias condições. Por exemplo, para cultivar arroz num 
campo, primeiro vamos precisar de sementes de arroz. Uma semente de 
arroz não dará origem a um pé de trigo, porque trigo e arroz são duas 
coisas diferentes. Para cultivar arroz precisamos de uma semente de ar-
roz, de solo fértil adequado ao seu cultivo, de luz solar e da quantidade 
apropriada de água. Quando as causas e condições estiverem reunidas, 
então o arroz germinará. O mesmo se aplica ao trigo e a todas as outras 
coisas. Da mesma forma, nenhum dos acontecimentos da vida acontece 
simplesmente por acaso. Tudo o que sentimos, todas as experiências 
do nosso dia-a-dia, nada simplesmente acontece; cada sentimento, cada 
situação tem as suas próprias causas e condições.

Observem, por exemplo, a família onde nasceram. Parece óbvio 
que, conscientemente, nenhum de nós escolheu nascer especificamente 
na sua família. No entanto, do ponto de vista budista, onde nascemos, 
assim como tudo o que vivemos é causado por aquilo que apelidamos 
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de karma – que significa lei de causa e efeito. Nascemos nesta família, 
em particular, devido a causas que nós próprios criámos. Todas as coi-
sas surgem de acordo com a convergência das suas respectivas causas 
e condições. Assim, o Buda disse que tudo o que depende de causas 
e condições é impermanente. Se alguma das causas ou das condições 
estiver ausente, o fenómeno não surgirá.

Um exemplo óptimo, daquilo que temos estado a falar, é a televi-
são. Para que as imagens apareçam no ecrã da televisão, são necessários 
vários elementos, tais como: electricidade, um aparelho, cabos e uma 
antena. Quando todas estas condições estão reunidas, então as imagens 
surgem. Se alguma destas coisas faltar, mesmo que seja um pequeno fio 
eléctrico, a imagem não surgirá no ecrã. Isto não é mais do que o operar 
de causas e de condições. Quando tanto as causas como as condições 
apropriadas se reúnem, então o fenómeno surge. Se faltar alguma das 
causas ou das condições, então não surge. Isto significa que tudo o que 
é dependente de causas e condições é impermanente. Num ecrã de tele-
visão pode surgir uma imagem sem qualquer interrupção durante algum 
tempo, mas, subitamente, se a electricidade faltar a imagem desapare-
cerá. Se de repente um fio eléctrico se quebrar, a imagem não aparecerá. 
Isto é impermanência: tudo está em mudança. Desde que dependa de 
causas e condições, um fenómeno é definido como impermanente.

A impermanência de todas as coisas compostas leva ao que desig-
namos por Quatro Conclusões. Primeiro, a conclusão de uma reunião é 
a separação. Tal como nós fizemos hoje, muitas pessoas podem reunir-
se. Porém, no final  desta reunião, dar-se-á a separação. Não vamos ficar 
aqui todos juntos para sempre, mais tarde, todos voltaremos para as 
nossas respectivas casas. Este final também se aplica à globalidade das 
nossas vidas. Quando estamos em família, podemos deixar-nos levar 
pelo hábito que temos de pensar que essa reunião durará para sempre. 
Não escolhemos conscientemente nascer nesta família em particular, 
foi devido às nossas acções e aos nossos karmas que nascemos nela, 
vivemos juntos, reunidos enquanto pai, mãe, irmãos, irmãs, esposas, 
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esposos, filhos, etc... No entanto, nenhuma família dura para sempre. 
Um dia, alguém morre. Depois, outro morrerá. O pai morre, depois a 
mãe morre. A esposa morre e os filhos morrem. Cada um de nós tam-
bém morrerá. No fim, todos terão morrido. É impermanente. Não há 
nenhuma reunião que nunca se disperse. Assim, é dito que a conclusão 
da reunião é a separação.

Em seguida, a conclusão da acumulação é a exaustão. Por maior 
que seja a fortuna que se tenha obtido, por mais bens que tenham sido 
acumulados, por mais poder que se tenha conseguido, nada disso per-
dura. Ao fim de algum tempo, tudo se esgota, tudo se perde. A história 
dá conta da existência de inúmeros grandes impérios que tomaram o 
mundo quase por inteiro, e no entanto nenhum deles sobreviveu. Todos 
se desintegraram. Até os grandes impérios acabam por perder território 
e tornam-se pequenos. Todos acabam.

Em seguida, a conclusão da ascensão é a queda. Não importa 
o quão alto se consegue chegar, no final tem que se voltar a descer. 
Na antiguidade, diz-se terem existido imperadores universais que go-
vernavam vários continentes, porém nenhum deles foi imperador para 
todo o sempre. Da mesma maneira, por mais alto que seja o cargo que 
conseguiram alcançar, não vão ficar nele para sempre. Passado algum 
tempo, alguma coisa acontecerá e acabarão por ser depostos. Por isso, a 
conclusão da ascensão é a queda.

Por último, a conclusão do nascimento é a morte. Qualquer pessoa 
que nasça neste mundo tem de morrer. Não há ninguém que nasça que 
não acabe por morrer. Sobre isto, não resta a menor dúvida. Noutros 
tempos viveram muitas figuras históricas, grandes praticantes espiritu-
ais, grandes estadistas, grandes heróis e, no entanto, hoje em dia são 
apenas passado. Não perduraram.

Todas as coisas compostas são assim. Por essa razão, o Buda ex-
plicou a impermanência. Uma das visões erróneas mais comuns é a per-
cepção de que a vida é permanente. Se a vida fosse permanente, então, 
claro que precisaríamos de bens, de riqueza e de poder. Porém, se a vida 
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é impermanente, para que serve tanta riqueza, tanto poder, quando, mais 
tarde ou mais cedo, os vamos perder? Quando isto acontecer enfrenta-
remos um sofrimento muito maior – então o melhor é não ter grandes 
apegos. O apego é uma das causas principais do sofrimento. Quando 
temos muito apego, sentimos animosidade relativamente às pessoas 
que têm poder, que são prósperas, que são ricas. A raiva pode conduzir 
também a outras emoções negativas, tal como o ciúme. Enquanto se 
sentir raiva, ciúme e apego, nunca haverá paz.

Assim, constatamos que o sofrimento mental bem como as an-
siedades que sentimos na nossa vida quotidiana não são causados por 
factores externos; são causados pelas nossas emoções negativas. Quan-
do se sente raiva – no preciso momento em que esta emoção surge na 
mente – não se pode sentir paz. A raiva não se limita a perturbar apenas 
a paz mental, perturba o círculo de relações, os membros da família, os 
vizinhos e, num sentido mais amplo, todo o mundo. Na realidade, os 
maiores problemas mundiais que enfrentamos na actualidade são origi-
nados pela raiva.

Mesmo que tenhamos consciência que a raiva é uma causa primá-
ria do nosso sofrimento, é difícil controlá-la de imediato. No entanto, se 
soubermos que esta é a causa de todo o nosso sofrimento, pelo menos 
podemos sentir alguma motivação para mudar e podemos fazer algo 
para nos acalmar. Assim que acalmarmos a raiva, vamos poder experi-
mentar paz nas nossas mentes. Depois, podemos viver em paz no seio 
familiar, em paz com vizinhos e no mundo inteiro.

Em vez de projectarmos para o exterior a culpa dos problemas que 
enfrentamos, devíamos observar como surge o problema dentro de nós. 
Uma pessoa que não sente raiva não pode ter inimigos. Uma pessoa 
que sente raiva terá naturalmente muitos inimigos. Tal como a nossa 
face se reflecte num espelho, os inimigos são como reflexos da nossa 
própria raiva. Quando sentimos raiva, esta emoção interna é reflectida 
de volta e o inimigo manifesta-se no exterior. Se tentarmos destruir o 
inimigo com animosidade, o outro lado vai ficar zangado e a situação 
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agudizar-se-á. Mesmo que destruam um inimigo, outro há-de surgir e, 
depois, mais e mais inimigos surgirão. Em vez de derrotarmos os inimi-
gos externos, devíamos olhar para a nossa própria raiva e vê-la como o 
verdadeiro inimigo, aquele que nos causa sofrimento. Este inimigo não 
se encontra lá fora, mas encontra-se na nossa mente. Ainda que não se 
consiga eliminar a raiva por completo, o facto de, tão-somente, tentar-
mos ver as coisas desta forma ajudará a desfazê-la.

A dificuldade em destruir completamente a raiva prende-se com 
o facto de termos estado associados a ela por um período longo e, as-
sim, termos criado tendências habituais que se acumulam promovendo a 
sua recorrência. Da mesma forma sabemos que certos comportamentos 
como, por exemplo, beber e fumar são prejudiciais – todos sabem que 
fumar é prejudicial– porém, a pessoa que está habituada a fazê-lo criou 
um hábito que é difícil abandonar. Apesar de estar claramente escrito 
em todos os maços de cigarros que fumar prejudica seriamente a saúde, 
aqueles que já adquiriram o hábito de fumar não conseguem deixá-lo. 
Da mesma maneira, nós sabemos que, até mesmo nesta vida, a raiva é 
prejudicial. Quando a sentimos não se pode experienciar nem paz, nem 
alegria. Perde-se o apetite, não se consegue dormir, não se está confor-
tável no dia-a-dia. Não há a menor dúvida de que é prejudicial.

Além do mais, quando a nossa mente está perturbada, surgem ou-
tros sintomas físicos. Quando a mente está muito triste, quando se sente 
muita tensão e ansiedade, isto provoca perturbações, tal como pressão 
arterial elevada. Isto foi-me referido por vários médicos. É francamente 
muito nocivo e se algo é nocivo, então, não o deveríamos fazer. A mera 
tentativa de reflectir sobre isto já é útil. Em vez de direccionarmos a ira 
para fora, devemos ver que os problemas, as dificuldades e as circuns-
tâncias negativas que enfrentamos na nossa vida quotidiana não vêm de 
fora, mas que são gerados, principalmente, pelas nossas próprias emo-
ções negativas, tal como a raiva.

Então, porque  razão começamos a sentir raiva? A resposta é que 
o apego e a raiva são como as duas faces da mesma moeda. Quando se 
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tem um forte apego, então a raiva surge. Este entendimento procede do 
ponto de vista budista de base que afirma a existência de três emoções 
negativas principais. Em primeiro lugar, todas as emoções negativas 
derivam da ignorância, isto é, de não conhecer a natureza da realidade. 
Ao invés de vermos a verdade, estamos na ignorância e não compre-
endemos. Da ignorância surge a raiva e o desejo, ou o apego. Quando 
temos estas três emoções – raiva, desejo e ignorância – então surge o 
orgulho, o ciúme e muitas outras emoções negativas. Quando estamos 
sob a influência das emoções negativas, agimos – fisicamente, mental-
mente e verbalmente – e isso cria padrões que dominam a nossa vida 
por completo e o resultado é que todos sofremos. As emoções negativas 
fazem-nos sofrer fisicamente e mentalmente, a toda a hora. Por isso, 
em vez de culparmos os outros, temos que observar as nossas próprias 
emoções negativas. O inimigo não está no exterior, o inimigo está na-
nossa mente. As nossas emoções negativas são a causa das dificuldades 
e problemas com que nos deparamos.

Tal como expliquei, o Buda ensinou que todas as coisas são im-
permanentes. Esta percepção da impermanência é muito importante; 
pensamos, habitualmente, que a vida é permanente, planeamos as nos-
sas vidas com base na ideia que estaremos aqui para sempre e, por isso, 
pensamos que temos de adquirir bens, obter poder, temos de ter isto, 
temos de ter aquilo. Isto é apego. Depois, quando perdemos estas coi-
sas, ficamos zangados. Assim sendo, o problema principal é o apego. 
Porém, se pensarmos na impermanência, podemos antecipar que um 
dia iremos perder tudo. Ainda que se possua um reino inteiro, tudo se 
perderá. Então porque havemos de sentir um apego tão forte? Porquê 
agarrarmo-nos com tanta força, quando sabemos que, mais tarde ou 
mais cedo, seguramente, iremos perder o que temos? Este pensamento 
ajuda muito a aliviar a tensão e a ansiedade.

De acordo com o entendimento budista existem dois tipos de im-
permanência. O primeiro, que apelidamos de “impermanência gradual 
ou grosseira”, significa que tudo está a mudar. Por exemplo, o nosso 
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corpo físico está a mudar. O bebé torna-se uma criança; a criança torna-
se um adolescente; o adolescente torna-se um jovem adulto. O adulto 
torna-se um indivíduo de meia-idade e depois um velho. Quando enve-
lhecemos, o nosso corpo muda ainda mais. A cor do cabelo, a textura da 
pele, o rosto – tudo muda. Esta impermanência, ou a constante mudança 
nas coisas que vemos, é chamada de impermanência grosseira contínua. 
No exterior, também observamos que os lugares estão a mudar. No Ve-
rão, a paisagem tem uma cor, no Outono tem outra e depois das belas 
cores das folhas outonais, o Inverno é muito diferente. A seguir chega 
a Primavera com as suas cores e assim sucessivamente. Tudo está a 
mudar.

As mudanças que podemos observar são impermanência grossei-
ra. Examinando este tipo de impermanência, podemos começar a com-
preender o que é a impermanência subtil. As mudanças que podemos 
ver não acontecem de um dia para o outro. Por exemplo, tomemos a 
cor do cabelo. Se ontem o cabelo era preto, hoje não ficou subitamente 
branco. A mudança é subtilmente adquirida a toda a hora. Por isso é 
denominada “mudança momentânea subtil”. Isto significa que, efectiva-
mente, a mudança está a acontecer constantemente, a todo o momento, 
até mesmo durante o mais curto intervalo de tempo possível. Assim, 
quando observamos as alterações das cores sazonais, a mudança de cor 
da nossa pele, a mudança da nossa cor de cabelo, podemos entender 
estas mudanças como sendo mudanças subtis, infinitesimais, que se acu-
mulam para revelar uma mudança maior e mais visível. As mudanças 
mais importantes e visíveis implicam um processo subtil de mudança 
invisível e constante.

O ensinamento do Buda sobre a impermanência ajuda-nos muito. 
Contemplando a impermanência sabemos que vamos perder as nossas 
posses, que o nosso cabelo vai mudar de cor e que o nosso corpo vai mu-
dar. Sabemos que não vamos ficar por cá para sempre; tudo está sujeito 
a mudança. Estes lembretes reduzem, naturalmente, o grau do nosso 
apego. À medida que o apego diminui, a raiva, naturalmente, também 
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diminui. Não há qualquer interesse em lutar por qualquer coisa que, 
mais tarde ou mais cedo, se vai perder. Tarde ou cedo, todos vamos 
mudar. Tarde ou cedo, todos vamos morrer. Então de que adianta?

Enquanto estamos aqui. Hoje, enquanto estamos vivos, devemos 
viver para fazer com que todos os seres sejam felizes, tranquilos e prós-
peros. Para conseguir fazer isto é preciso sentir o que os outros sentem. 
Enquanto pensar só em si, enquanto pensar apenas no seu próprio bem-
estar, na sua própria felicidade, no seu próprio sofrimento, nas suas 
próprias coisas, nunca irá alcançar a paz autêntica.

Tal como cada um de nós, todos os seres humanos, todos os seres 
vivos, todos os seres sencientes desejam ser livres de sofrimento e dese-
jam a felicidade. Em vez de se pensar só em si próprio, é crucial pensar 
nos outros. É bastante útil não pensar em si mesmo como alguém muito 
importante mas, apenas, como um exemplo ilustrativo da situação em 
que se encontram todos os seres. Tal como cada um de nós, todos os se-
res desejam que as suas vidas sejam saudáveis e felizes. Efectivamente, 
quando nos comparamos com os outros, os outros são mais importan-
tes. Afinal, cada um de nós é apenas uma pessoa, mas, quando se pensa 
nos outros, existem seres em número incontável. Inumeráveis seres são, 
com certeza, mais importantes do que um só, por isso, devemos pensar 
nos outros, no seu bem-estar, na sua felicidade e no seu sofrimento. 

Reflectir cuidadosamente a respeito da impermanência e do sofri-
mento ajuda a diminuir as nossas próprias dificuldades, os nossos pró-
prios problemas e os nossos próprios sofrimentos. Com base no que foi 
dito anteriormente, podemos alcançar, gradualmente, o nosso objectivo 
último que é a paz e a felicidade eterna. No entanto, para alcançar isto, 
eu recomendo sempre paciência. Todos querem o melhor de tudo. Até 
no caminho espiritual, todos querem seguir o caminho mais elevado, o 
caminho mais avançado, o caminho mais profundo. Claro que, na vida 
mundana, todos querem a melhor comida, a melhor casa, a melhor vida. 
Contudo, quando se trata de, efectivamente, praticar o caminho espiri-
tual mais elevado, será que estão mesmo preparados? Se não estiverem, 
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não vai resultar. Se quiserem montar o melhor e o mais poderoso de 
todos os cavalos, então precisam de ter força. Se não tiverem a força ne-
cessária e, ainda assim, tentarem montar o melhor e o mais poderoso de 
todos os cavalos, vão ter problemas. Do mesmo modo, quer se trate de 
budistas ou de não budistas, qualquer que seja a filosofia que sigam eu 
aconselho sempre que o melhor, no início, é concentrarem-se em serem 
bons seres humanos. Na realidade, se não forem bons seres humanos, 
como se poderão tornar bons praticantes espirituais? 

Antigamente, a sociedade [indiana] encontrava-se dividida em 
classes sociais, tais como a dos sacerdotes, a dos reis, as classes gerais e 
a classe baixa, etc… Na verdade, o Buda foi o primeiro revolucionário, 
declarando pela primeira vez que todos são iguais. Buda disse que o fac-
to de se nascer numa classe social alta ou numa classe social baixa não 
é relevante. Ele afirmou que todos são iguais. Uma pessoa verdadeira e 
honesta, que leve uma vida virtuosa, essa pessoa é da classe mais alta. 
Assim, não é a família em que se nasce, mas o que cada um faz que lhe 
atribui o mais elevado estatuto social. 

É muito importante sentir desta forma. O Buda disse que todos são 
iguais porque, de acordo com os ensinamentos budistas, todos temos a 
natureza-de-buda. Isto significa que, encontrando o método certo, en-
contrando o caminho certo, qualquer um se pode tornar buda. Todos têm 
esta oportunidade. Isto é verdade não apenas para os seres humanos mas 
também para os animais. Todo o ser vivo tem a natureza-de-buda e, por 
isso, qualquer ser se pode tornar buda. Esta é a causa do nosso objectivo 
principal. Uma vez que todos temos a natureza-de-buda, se implemen-
tarmos os métodos correctos, todos nos tornaremos budas. No entanto, 
para alcançar esse nível, primeiro temos que ser bons seres humanos. 
Um ser humano bom é alguém que não nutre apenas pensamentos egoís-
tas. Se formos muito egoístas, então não podemos ter paz, não podemos 
ser felizes e não podemos ser bons seres humanos. Um ser humano bom 
é alguém que é verdadeiro, honesto e que se preocupa com os outros.

Todos os seres têm o mesmo objectivo. Tal como cada um de nós, 
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também todos os seres vivos desejam alcançar a felicidade. Se, em vez 
de pensarmos no nosso próprio bem-estar, pensarmos nos outros, isso 
ajudar-nos-á a enfrentar as dificuldades do dia-a-dia. Assim, antes de 
tudo o mais, para iniciarmos um caminho espiritual, é muito importante 
que todos nós aprendamos a ser bons seres humanos. Depois de nos 
termos tornado bons seres humanos, então podemos seguir um caminho 
espiritual. Podemos seguir qualquer caminho espiritual que seja ade-
quado a cada um de nós e, assim, percorrendo esse caminho, podemos 
alcançar o nosso objectivo espiritual, qualquer que ele seja.
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