Nas palavras de Jigme Khyentse Rinpoche:
(Monchique Junho 2013)

“Este local chamado ‘Covão da Águia’ é um prolongamento das actividades de
Kangyur Rinpoche. Foi descoberto por Ama-la; ela queria fazer aqui alguma coisa,
queria que alguma coisa acontecesse aqui. Ela tinha oitenta anos e até ao final da
vida insistiu com Tulku Rinpoche para que fizéssemos alguma coisa aqui.
Mesmo antes de encontrarmos ou sequer pensarmos em arranjar um sítio aqui, ou vir
para aqui, quando alguns amigos Portugueses iam a França e se encontravam com
Ama-la, ela disse a alguns deles que gostaria que estivessem envolvidos nas suas
actividades.
Este lugar é um prolongamento das actividades de Kyabje Trulshik Rinpoche e Amala. É um lugar onde KTR esteve, e ele foi muito encorajador acerca do local. Ele
caminhou por aqui e abençoou este lugar. Este sitio tem a bênção de todos os nossos
professores. KTR não é diferente de Dilgo Khyentse Rinpoche e de todos os nossos
professores. Ele sentou-se aqui, exactamente neste local, e espalhou as suas bençãos.
Nós temos as bênçãos de todos eles.
Isto é apenas um pedaço de terra mas o facto de os nossos professores terem aqui
estado e a terem abençoado torna-a algo que não somente nos recorda deles mas
também que é um recipiente para as suas bênçãos, através do qual podemos
beneficiar das suas actividades. Através da originação interdependente, através de
causas e condições, através dessa conexão com as coisas, nós beneficiamos dele. Tal
como quando vemos o corpo do nosso professor, é apenas carne e ossos, mas ao
mesmo tempo ajuda-nos tanto; quando nos sentamos na sua presença isso tem as
bençãos para termos este desejo de nos libertarmos. Este sítio também tem esse tipo
de bênção, de conexão. Onde KTR abençoou e onde colocou bandeiras de oração,
essas partes não arderam, durante o grande incêndio, por isso estou convencido que
este local tem as bênçãos dele.
Para mim, vir aqui é uma peregrinação. Todos nós queremos ir a sítios na India mas
aqui, em Portugal, temos a sorte de KTR ter passado por aqui; e Ama-la ter falecido
aqui; por isso, para mim, este sitio não é diferente de Varanasi, Kushinagar ou
Bodhgaya. Estes grandes seres estiveram aqui, por isso, desse ponto de vista, estou
realmente muito feliz que todos vocês possam aqui estar, e ser parte disto.

E nas palavras de Pema Wangyal Rinpoche:
(Setúbal, Novembro 2013)
Ama-la queria desenvolver este sitio, para as gerações futuras.

Eu fiquei completamente surpreendido quando bebi, pela primeira vez, a água das
nascentes; e depois de ver as análises, que revelaram que a água é ainda melhor do
que água engarrafada. E o ar não é poluído.
A vista é perfeita, pode-se ver ao mesmo tempo o oceano e o céu. Às vezes, com bom
tempo, não se consegue perceber onde acaba o céu e onde começa o oceano, é tudo
azul. Se alguém estiver um pouco confuso, é bom ir lá e olhar para o céu. A mente vai
ficar completamente livre. As pequenas colinas são como montanhas de jóias, que
podem ser uma oferenda preciosa. A geomância deste local é perfeita, vão encontrar
uma linda deusa Arya Tara sentada ali e este sitio é o centro de Arya Tara. Isto é
muito inspirador porque a minha mãe é uma verdadeira Mãe Tara, pelo menos para
mim.
Temos estado a trabalhar com o Presidente da Câmara para obtermos autorização
para construir, para desenvolver. Mais cedo ou mais tarde vamos ter a autorização. O
que tiver de acontecer acontecerá. Onde antes estavam bonitos edifícios estão agora
ruinas; é por isso que neste sitio de paisagem protegida temos a possibilidade de
construir.
E então um pensamento passou-me pela mente; pensamentos – como uma nuvem que
se move no espaço – podem, por vezes, ser muito benéficos. Pensamentos, se os
usarmos adequadamente, para beneficio dos outros, podem também ser muito úteis.
Por isso, um pensamento atravessou a minha mente: temos de começar a construir
alguma coisa aqui. Embora seja maravilhoso viver como nómadas, também será
maravilhoso construir, para as gerações futuras, um local para retiro.
A FKR não pertence a uma pessoa, mas a todos que queiram beneficiar dela. Por isso
todos vocês podem participar neste projecto.
E poderemos fazer os retiros paralelos aqui.
Este projectos são sobretudo para realizar os desejos dos nossos professores.
Todos os dias, pelo menos três vezes por dia, eu faço aspirações. Qualquer coisa
que ajude a realizar as aspirações dos meus professores, possa eu ser capaz de
contribuir para ajudar a realizar os seus desejos e beneficiar todos os seres.
Qualquer pensamento que tenha a ver com prazer pessoal, possa ele nunca se
tornar realidade, e possam todos os meus pensamentos ser para o bem de todos os
seres.
(Monchique, Julho 2013)
Se alguma coisa acontecer em Monchique, possamos todos beneficiar. Preservar a
floresta o máximo que pudermos. Ama-la queria mesmo que isto acontecesse. Acho
que é nossa responsabilidade fazer com que aconteça.
O Dalai Lama diz para nunca perdermos a esperança, sobretudo quando o que
fazemos é para beneficio dos outros. Temos de fazer aspirações para as gerações
futuras. Ter confiança, com esperança, que este projecto vai acontecer, para
felicidade de todos. E eu tenho confiança que se vai tornar uma realidade.

Planeamos organizar aqui trocas, sobre diferentes temas, a nível internacional, tais
como ciência, filosofia, e isso vai atrair pessoas. As pessoas doentes também poderão
vir e descansar, usufruir da vista e da água, e também a nível intelectual vai ser
muito bom, também vai ser um sitio onde as crianças de países diferentes podem vir
passar férias, estudar, e estar em contacto com a natureza em estado puro. É muito
precioso preservar as plantas medicinais daqui.
Eu não tenho pressa e se isto não contribuir para o mundo, a nível internacional e a
nivel local, então não há necessidade de fazê-lo!
E descrevendo o projecto global:
Além desta zona de retiros, onde podem vir passar algum tempo e restabelecer
energias, fazer investigação pessoal, introspecção, pesquisa interior, neste sitio calmo
e incrível, o projecto global também vai incluir:
-

Uma sala de conferências onde cientistas de todo o mundo podem vir fazer
investigação na área da ‘mente e física’, um local para investigação e diálogo
permanente;
Um local onde as pessoas que estão mentalmente cansadas, ou exaustas do
trabalho excessivo e stress, ou outras razões, ou pessoas mais velhas, podem
vir, e onde os podemos ajudar a restabelecer-se;
Um local para receber os mais jovens e ajudar a que se tornem mais
conscientes do meio ambiente;

Queremos reconstruir as ruinas da antiga quinta para receber visitantes.
Recuperar a floresta para que volte ao que era antes do grande incêndio.
E restaurar as 13 nascentes.
Queremos criar um local que seja auto-sustentado, com água, energias renováveis,
agricultura biológica, e que possa ser um modelo para todos.
Queremos preservar o ambiente e a ecologia sem perturbar a natureza.
Estamos a preparar isto há 15 anos. Mas não há interesses particulares aqui; o
único objectivo é contribuir para o bem-estar das pessoas em geral, local e
internacionalmente.

