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Este artigo é a transcrição de uma palestra realizada no ciclo

“Invocado ou não, Deus está presente”. Situa a contribuição de

Krishnamurti a uma nova visão da espiritualidade, aproximando-a

daquela que o professor Petho Sándor muitas vezes aludia em suas

aulas: observação, auto-observação. O eu é uma construção apenas

social; a individualidade é feita de coisas coletivas. A espiritualidade

verdadeira está não no dogma, na regra, na instituição, mas no

momento presente. Para reaprender a observar, é preciso libertar-se

dos conceitos e do próprio pensamento; busca-se a racionalidade da

percepção e a visão intuitiva. 
Krishnamurti
<http://www.euro-tongil.org/swedish/english/emurti.htm>
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Krishnamurti nasceu em 1895, na Índia, o oitavo filho de onze irmãos, que tradi-
cionalmente, pelas crenças da religião da família, deveria incluir o nome “Krishna”
em seu nome próprio. Seu pai veio a trabalhar com a Teosofia na Índia, e assim
Krishnamurti entrou em contato com esse movimento. Logo foi indicado por um
dos líderes do movimento, Leadbeater, como o aguardado “Instrutor do Mundo”,
ainda com vinte e poucos anos de idade. Mas esse posto não duraria por muito
tempo: aos vinte e seis, Krishnamurti resolveu dissolver a ordem que fora criada
para que ele presidisse a “Estrela do Oriente”, alegando que a posição de líder e
autoridade só fazia alienar as pessoas na busca espiritual, e que era melhor falar
para cinco pessoas que realmente estivessem buscando a liberdade interior do que
para cinco mil que estivessem seguindo imitativa e automaticamente os passos e
recomendações de seu líder… A partir de então e até a sua morte, correu o mundo
buscando mobilizar as pessoas na busca da libertação; escreveu mais de 50 livros
em outros tantos idiomas, encontrou-se no oriente e no ocidente com líderes reli-
giosos, políticos, filósofos, cientistas, e desenvolveu um trabalho particularmente
relevante com David Bohm, expoente da física quântica e amigo pessoal de Einstein,
autor de vários trabalhos sobre a ordem implícita e explícita no universo, aquilo que
chamou de holomovimento, e várias outras idéias originais e importantes. Dessa
colaboração nasceu então um conceito e um trabalho concreto sobre Diálogo que
são extremamente ricos e significativos. Krishnamurti faleceu de câncer em 1986.

Para Krishnamurti, quem busca o autoconhecimento e a religião, a espiritualidade,
precisa primeiro saber o que ela não é. Espiritualidade não é venerar uma autoridade,
não é seguir um mestre, não é fazer mantras ou outras práticas repetitivas, não é
participar de rituais; não é seguir os passos recomendados por algum código, e
nem mesmo “fazer o bem” — embora possa incluir às vezes algum ou vários desses
processos. Mas, essencialmente, não é nada disso. Não está nos altares, nos ídolos,
em intitular-se budista, cristão, hinduísta ou muçulmano. Não é crença, pois a crença
é cultural e socialmente determinada; além disso, crenças são só o resultado de
condicionamentos. A verdadeira espiritualidade só pode ser encontrada depois que
a mente descartar tudo isso. Acima de tudo, a religião não traz separação.

Mas, talvez estejamos começando pelo fim. Por que essa visão? Por mero prazer em
destruir ícones, em atacar a autoridade? A resposta é bem diferente disso. Para
Krishnamurti, o eu é uma construção social. A individualidade é feita de coisas cole-
tivas e o conteúdo da mente coletiva é rigorosamente o mesmo para todo e qualquer
ser humano — como aquilo que Jung chamou de inconsciente coletivo, mas aplicado
não apenas aos arquétipos como também aos conteúdos social ou culturalmente
condicionados. A individualidade é como um rodamoinho num rio que desce; somos
mesmo é água. Enquanto não compreendermos que a individualidade é apenas um
movimento efêmero, e a nossa essência é, na metáfora, a própria água, seu fluxo e
movimento, esse sim constante, nada compreendemos. Além disso, entrando já de
chofre no núcleo principal que quero abordar, todo pensamento é passado.

Vamos examinar isso, juntos: tudo o que o conhecimento conhece é algo que pode
depreender, concluir, investigar, sobre o passado, sobre situações que já ocorreram…
aquilo que se repete, exclui o presente. O que há para se fazer com e no momento
presente? De duas uma: pensar, e tentar fazer com que o passado (ou o futuro, sob
a forma de esperança!) dê forma ao presente, atropele-o e leve-o de roldão, ou uma

todo pensamento 
é passado […] 

aquilo que se repete,
exclui o presente
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Amigos,

Estamos reunidos aqui hoje para falar de um tema: a espiritualidade do homem
contemporâneo. Que pretensão a minha escolher esse tema! Dei-me conta, tardia-
mente, do que seria preciso abordar para falar sobre ele em quarenta minutos — e
imediatamente caí em mim: impossível. Teríamos que falar sobre todo o contexto
atual, suas forças e contra forças, o problema dos fundamentalismos, as várias
maneiras pelas quais Deus se faz presente mesmo quando não invocado, as relações
complexas entre oriente e ocidente, a questão da espiritualidade laica, da “espiri-
tualidade nos negócios”, como está em moda dizer, do materialismo espiritual: a
superficialidade que tomou conta da área espiritual, assim como tomou conta de
várias outras áreas da vida, e o conseqüente “shopping center” espiritual onde com-
pramos produtos como quem compra detergentes, os evangélicos e o seu diabo dia-
riamente exorcizado e sempre presente, “em que crêem os que não crêem”, a apro-
ximação entre a ciência e a religião, só para lembrar alguns aspectos.

Então resolvi limitar o escopo desta palestra. Estava claro para mim que estamos
vivendo um momento muito importante e especial na história, um daqueles que
tem e terá repercussões e conseqüências profundas e duradouras, por muitos anos
ou séculos à frente. Este momento atual, para os tibetanos, é o que chamam de um
bardo, uma transição. A característica do bardo é ser um estado intermediário; o
velho já não serve e o novo ainda não chegou. No nosso caso: embora importantes,
o passado e a tradição já não resolvem, e ao mesmo tempo o caminho futuro ainda
não está claro. Bardo, transição, incerteza. Procurei assim enfocar um aspecto que
surgisse como central, uma luz que pudesse mostrar algum caminho importante.
A lembrança do Professor Sándor foi constante. Ele era, certamente, um homem
espiritual: todos nós, que o conhecemos, podemos lembrar disso, não?

Mas a espiritualidade de que ele falava era muito diferente e interessante.
Lembram-se quantas vezes ele alertava para o fato de que as coisas estão mudando,
e que no que se refere aos passos tradicionais do conhecimento e da espiritualidade
já não era a mesma coisa? Que, por exemplo, a iniciação nos dias de hoje já não é
ritualizada, mas fragmentada, dispersa? De que era necessário, acima de tudo,
observar — observar, re-legere, religião, observar atentamente! Lembram-se disso?
Pois foi então que surgiu em minha mente a idéia: que tal falar sobre Krishnamurti,
o sábio hindu que foi considerado pela Teosofia como o novo Instrutor do Mundo,
e que resolveu não aceitar esse papel, dispondo-se a instruir o homem de maneira
totalmente original e intensa, profunda?

Já lera algumas coisas dele que me tinham causado profunda impressão. “Retidão
não é liberdade”. Ser correto não é ser livre. Puxa vida! Aceitei a incumbência de bom
grado — somente para perceber, entrando mais em contato com sua obra, que tinha
arranjado uma encrenca maior ainda do que falar sobre a espiritualidade do homem
contemporâneo! Parece que, em vez de diminuir o escopo da palestra, o que tinha
feito era aumentar… mais ou menos como alguém que tivesse 40 minutos para
falar da psicologia e resolvesse, para ficar mais “real”, abordar apenas um autor —
Jung, por exemplo!

Mas aproveitarei o tempo da melhor forma possível. Aqui vamos nós. Jiddu
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O que acham? É possível? Ao responder, pensem nas implicações desta questão. Se
é, então por que observamos sempre e cada vez mais a partir do pensamento e não
do presente, a partir dos julgamentos e condicionamentos, e não da atenção plena,
para usar a expressão budista?

E se é possível, por que não a usamos o tempo todo? Por que ficamos com esse
pensamento minguado, que não é nem existe, mas apenas sobrevive, tentando
continuar o que já não existe mais ou impor o futuro que ainda não chegou?

Essa é a situação de bardo a que me referi. Só para constar, cabe notar aqui como
estamos longe, neste momento, de qualquer tipo de concepção de autoridade ou de
“mestre indispensável” para que o conhecimento ou autoconhecimento aconteça…

Mas a resposta à pergunta de por que não observamos mais, ou por que julgamos
sempre é muito simples: POR MEDO. Por querermos SEGURANÇA. Na maior parte
das vezes, é o medo que nos impede de compreender. O medo é um condiciona-
mento. O medo está ligado ao pensamento — assim como o prazer. Notem que o
prazer é diferente da alegria, que vem de estarmos totalmente no presente, inde-
pendente da qualidade que este possa ter. Medo e prazer são produtos do pensa-
mento; quando este cessa, eles cessam também! O medo. Krishnamurti deu grande
atenção a esse tema. Como lidar com o medo? Se o medo é um condicionamento,
como fazer? Se o evitamos, se fugimos dele, ele venceu, pois fugimos… por medo.
Se o reprimimos, tentando fazer-nos fortes, apenas adiamos nosso confronto com
ele. Mas como confrontá-lo sem reprimir ou fugir?

Vamos fazer uma tentativa? Atentamente, entre em contato com o seu medo, ima-
ginando-se numa situação de medo “médio”, relativamente confortável — sem que
tenha que ser o seu medo mais terrível, se quiser! Você é capaz de deixar-se senti-
lo profundamente, sem resistência, até que cesse toda atividade do pensamento? É
possível? Tente… sinta-se nessa situação em que tem medo, e deixe a sensação vir,
até o fim, observando-a tão atentamente que você é esse medo, e então… simples-
mente observe-o, observe-se, até que o pensamento cesse por completo, e você
está então aqui, no presente, no agora… como estiver… O que acontece?

Atenção, atenção é a palavra mestra. Nada pode substituí-la. Nenhum mestre, autori-
dade, dogma, ritual, mantra, mudra, bênção, mala, rosário, relicário, situação externa…
Em seu livro “A Ilha”, Aldous Huxley imaginou uma ilha abrigada da cobiça da civili-
zação ocidental e orientada por um velho rajá, muito sábio. Ele fez com que os pás-
saros dessa ilha aprendessem a cantar falando “Atenção! Atenção!” — atenção ao
momento presente! Há também aquela música da tropicália que dizia: “É preciso
estar atento e forte; não temos tempo de temer a morte!” Um monge da tradição
meditativa dos “Padres do Deserto” que vem regularmente a São Paulo me disse que
a atenção é a definição mais precisa… de amor. Amor é atenção, atenção é amor!

O medo. Temos que ir à raiz do medo. Ele é como uma árvore com muitas folhas e
galhos; se desejarmos removê-la, não precisamos examinar cada folha ou galho,
mas ir à sua raiz. Qual é a raiz do medo? A raiz do medo é o pensamento. Quando
nos detemos para analisar cada folha e cada galho, precisamos de muito tempo, de
muito pensamento… A análise não dá conta da questão. Quando o pensamento se

A raiz do medo 
é o pensamento
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segunda alternativa: observar. O problema é que, desde que nascemos, recebemos
um pesadíssimo condicionamento social, que faz com que não observemos, mas
pensemos sobre as situações de acordo com algo que já ouvimos ou passamos no
passado (ou no futuro) e que nos diz como a realidade deve ser, como deveria ser…
mas não como ela é. Pensamos a partir de condicionamentos, pressupostos, ou,
ainda pior, preconceitos! Há um “núcleo duro” nessas concepções, um conjunto de
idéias que jamais é questionado, que funciona sempre como Verdade absoluta, não
sujeita a exame. Um belo exemplo do que é um discurso ideológico, isto é, que car-
rega um núcleo duro e não aberto à reflexão, está em um manifesto produzido por
vários dos integrantes da equipe de G. W. Bush no final do século XX, falando sobre
o destino e futuro dos EUA, do mundo e da democracia. Esse manifesto está em
anexo, no final deste texto.

Para sabermos como é a realidade, como nós somos, a única forma é observar.
Observar sem condicionamentos, observar sem posições prévias, sem “opiniões”, sem
preconceitos, sem julgamento… só então, quando cessa o pensamento, é que entra
em cena a inteligência. Lembram-se do Sándor? Às vezes ele ironizava as psicólogas
que ficavam buscando os “referenciais”… não sei por que “as” psicólogas, e não “os”,
mas eu me lembro disso… e também não quero iniciar aqui essa polêmica! Talvez seja
apenas pela esmagadora maioria de psicólogos do gênero feminino, apenas isso…

Mas será essa observação assim, sem condicionamentos, sem opiniões prévias, sem
preconceitos… possível?

Todo pensamento nos faz ver menos do que a realidade. O cérebro é um filtro. Mas
ao observarmos através do pensamento e, portanto, do passado ou do futuro,
quem observa é apenas um fragmento: vejo um homem que bate em alguém e
imediatamente um fragmento meu se indigna, e eu o culpo — sem saber realmen-
te o que aconteceu — só para, logo em seguida, vir outro fragmento, a raiva, a
vontade de que ele seja punido, ou a culpa eu mesmo por tê-lo julgado mal…
Depois vem a vontade de compreendê-lo, outro fragmento, e a vontade de não
estar ali, mais um, e assim por diante. Se sou racista, vejo apenas um fragmento
da pessoa pertencente à raça que discrimino, aquele em que projeto minha som-
bra; o resto fica de lado! Toda essa “observação”, se é que merece esse nome,
obviamente é falha, porque não envolve a totalidade da pessoa — nem a dele, nem
a minha — e da sua percepção; são apenas reações àquilo que percebemos como
fatos. Também não envolve a totalidade da situação. É possível observar com a
totalidade da consciência, com o pensamento, o afeto, a intuição, a sensação (para
usar as funções de Jung)? É possível observar totalmente, e não a partir de um
observador, que são esses fragmentos? É possível estarmos em uma observação
sem observador? Uma observação sem o eu?

As palavras não são as coisas, dizia Krishnamurti — e também Foucault. Pergunto a
vocês, indo às coisas e não às palavras: é possível a observação sem observador? É
possível observar sem julgar, sem que um fragmento de nós, ou do outro, se imponha
sobre os outros fragmentos? É possível observar sem observador, apenas e total-
mente atento ao que se passa dentro ou fora?

Lembro-me aqui especialmente do Sándor: “vamos observar!”.

quando cessa 
o pensamento, 
é que entra em 

cena a inteligência
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Medo e esperança. Se o passado, e seu medo, não resolvem, então vou acreditar que no
futuro tudo será melhor… Será que podemos observar além da esperança e do medo?

Quando penso, quando imponho o passado ou o futuro sobre o presente, quando
busco o prazer ou morro de medo, minha mente está naquilo que Krishnamurti
chama de “tempo”, ou, mais precisamente, “tempo psicológico”. É claro que é preciso
de tempo para aprender um ofício, para aprender a ler, para conhecer melhor
alguém, para adaptar-se a um trabalho, desenvolver um produto, escrever um livro,
etc. Não é desse tempo que falamos. Mas no que se refere a conhecer-se a si
mesmo, o tempo psicológico é o inimigo do homem; o tempo psicológico, e seu
produto, o pensamento, ambos têm que acabar. É agora, aqui mesmo, imediata-
mente. Observar: observar sem condicionamentos, sem julgamentos. 

E o que devemos fazer então com os condicionamentos, os julgamentos; o que
devemos fazer com o pensamento? Se os reprimirmos, caímos no paradigma ante-
rior, e o medo venceu… Se os ignoramos, estão presentes de qualquer maneira…
Como fazer? Observemo-los também, sem condicionamentos, sem reações emocio-
nais sentimentais ou julgamentos. Lembram-se do Sándor falando da “polarização
emocional” e da “astralização” dos tempos atuais? Eles irão embora por si mesmos,
sem que tenhamos que forçá-los. Prática disto, sempre: atenção, atenção plena. É
como o medo: observá-lo tão profundamente, sendo esse próprio medo, tão pro-
fundamente a ponto de toda a atividade do pensamento cessar. Fim do tempo psi-
cológico. Viver no presente. Feito!

Então o que é a liberdade? Gosto muito desse tema existencial. Krishnamurti era um
existencial de carteirinha, radical, punk. Retidão não é liberdade. Fazer o certo não
é liberdade; é fazer o certo — mas o certo, o que é? É uma parte do conteúdo cole-
tivo, do pensamento coletivo, varia conforme o tempo… outra vez o tempo. Não se
trata de não fazer o certo. Mas fazer o certo, assim como não fazê-lo, é confundir
o redemoinho com a água.

Retidão não é liberdade… essa frase me chocou profundamente. Fui um adepto fervo-
roso da retidão, por quase toda a minha vida — exceto algumas fases marcantes, em
que fiz exatamente o contrário, o que vem a ser a mesma coisa — e começo a desco-
brir, aos cinqüenta anos de idade, que a retidão não me faz mais livre. Ou, como dizia
um paciente meu, americano, também em seus quase cinqüenta anos, “ótima pessoa”
(vejam só: será um julgamento?) com uma crise familiar e profissional, quando eu lhe
perguntava: “Então, Joe, como vai?” Ele: “Continuo errando tudo certinho, Arnaldo!”

Pois esse é, para mim, o começo das leituras de Krishnamurti: observar. Observar para
além dos condicionamentos, para além do pensamento, para além do ego, que é apenas
um recorte da sociedade e de seus condicionamentos… observar. Observar. Isto é liberda-
de. Novamente o Sándor me vem à mente. Observar, re-legere, religião. Espiritualidade.

Então o que é a maturidade? Sobre ela, cito Krishnamurti: A maturidade não vem
com o tempo nem com a idade. Não existe um intervalo entre o presente e o ama-
durecimento; esse intervalo não existe mesmo. A maturidade é aquele estado no
qual cessou toda forma de escolha; só os imaturos escolhem e conhecem o conflito
nascido da escolha. Na maturidade não existe uma direção qualquer, mas, sim,

Fazer o certo 
não é liberdade; 
é fazer o certo

02.Krishnamurti_12  18.10.07  15:56  Page 13

12 - Hermes12

vai, o medo também… quando estamos presentes e atentos para além do pensa-
mento, o medo-pensamento vai embora.

Uma vez fiz uma visita a um mosteiro budista em que andava-se na brasa, como
parte de um ritual de purificação. Ninguém se queimava, a não ser pessoas que esti-
vessem com uma doença mais ou menos grave, e que então queimavam o ponto do
pé correspondente ao órgão atingido, estimulando-o à cura. Ou então, pessoas que
pensavam demais. Como por exemplo, disse-me o monge, os psicólogos: “esses, têm
muita matemática!” Fazendo o gesto de apontar para a cabeça.

Mas fazemos uma infinidade de coisas por medo. Por exemplo: comparamo-nos. Se
estou melhor do que fulano, estou bem; senão, fico com medo de perder… então
devo destruí-lo. Se estou inseguro, devo então liquidar aquilo que “me ameaça”;
provavelmente aquele que tem uma crença quase igual à minha, mas um pouquinho
diferente: se fosse muito diferente, eu ficaria curioso!… É este o narcisismo das
pequenas diferenças, na psicologia da sombra. Porque tenho medo, devo destruir
aquele que ameaça minha imagem de mim mesmo — imagem que construí através
da sociedade, porque somos no fundo todos iguais, todos água. Tenho medo de des-
cobrir que o problema não está nessa comparação. Que identidade posso ter, se a
propaganda do novo carrão diz: “Todos vão querer estar no seu lugar!” Quem sabe
assim eu me sinta menos vazio — preenchido pelos outros… Mas acreditamos, hoje
mais que nunca, que a competição é importante. E a competição não existe sem
comparação. Ambição. Quero ser mais, quero conquistar isso, aquilo, quero aquele
carro melhor, aquela grande casa, tudo para obter segurança, para que meu cére-
bro possa funcionar tranqüilo dentro de seus condicionamentos sociais e culturais.
Quero murar meu condomínio com cercas eletrificadas, para que os assassinos não
penetrem, quero viver longe desta cidade maluca, onde ninguém nunca possa me
assaltar em meu sítio. Conhecem as histórias de assaltos em sítios ou casas de
praia? Medo, medo em todo lugar. Assistiram “Tiros em Columbine?” A civilização
do medo? O recurso às armas? A exclusão cada vez maior do outro? O que não
vemos é que, trancando as portas e fechando as janelas, a vida que bate à nossa
porta só fará bater com mais força ainda. Invocado ou não, Deus está presente. Ou,
como dizia Jung… o inconsciente é o nome científico de Deus! E podemos então
aplicar a Deus toda a nossa energética psíquica, que ele tão bem descreveu.

O pensamento baseado na comparação tem que acabar. O medo surge na compa-
ração. A comparação surge no medo.

Então vivemos morrendo de medo. O medo é praticamente onipresente em nossa
vida de hoje. E o seu antídoto, a atenção, a atenção plena, está logo aqui, logo aqui,
basta usá-la, mas temos tanto medo… — e aí vai o segundo título, mais realista,
desta palestra: “A espiritualidade mora ao lado”. Bela Marilyn Monroe. Apenas uma
brincadeira. Que tal: o antídoto do medo é a atenção. Antes que isso se torne pen-
samento e condicionamento intelectual: é possível experimentar, experienciar isso?
O que acham? É possível sentir isto?

Mas na verdade é muito fácil substituir um condicionamento por outro, um con-
junto de idéias por outro; mas morremos de medo de realmente prestar atenção ao
que acontece. Isso é bem mais raro.

O medo surge 
na comparação. 
A comparação 
surge no medo
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Mais alguns desenvolvimentos.“Quando somos felizes, o tempo é inexistente; o
ontem e o amanhã estão completamente ausentes; não se pensa nem no passado
nem no futuro. Mas a infelicidade cria a esperança e o desespero”.

A esperança é o processo do tempo; é o desejo da continuação do que é agradável;
está sempre no futuro ou no passado. Dizemos que só vivemos porque existe a
esperança. Mas isso é viver, ser dominado pelo passado ou pelo futuro? 

“Pela esperança do amanhã, sacrificamos o hoje; mas a felicidade só se acha
agora. Viver feliz é viver sem esperança”.

Krishnamurti. Comentei sobre ele com uma grande amiga, uma pessoa muito
importante na sociedade, que estudou profundamente o oriente e, hoje, dirige uma
ONG ligada à Cultura de Paz. Estávamos em uma reunião de um grande banco, com
muitos de seus colaboradores, onde se expunha a política de responsabilidade
social, extremamente coerente, realmente bem-intencionada, sofisticada, sensível —
realmente sensível. Ao lado, estava um garçom do hotel, com a bandeja e os copos
de refrigerante, pronto para servir-nos. Minha amiga me perguntou: “Então, esta-
mos aqui falando de responsabilidade social. Pergunte a este garçom o que ele acha
que estamos fazendo. Pergunte a ele se ele acha que isto é realmente para ele! Se
acha que estamos realmente preocupados com ele! Isso é Krishnamurti; é fazer cair
todos os condicionamentos, os teatros, por mais bem-intencionados que sejam.”
Quando não houver escolha, estaremos livres. Olhar para ver o que realmente existe,
para além das ideologias, das crenças, da esperança e do medo, do pensamento.

A vida está no ser, não no vir-a-ser. Vir a ser é tempo, objetivo, propósito, pensa-
mento… e pensamento é passado. 

Tudo o que temos é a atenção. Atenção plena, observação sem observador. Atenção
plena a tudo, sem deixar-se distrair por nada. Se algo nos chama a atenção, no meio
de uma palestra, podemos percebê-lo no mesmo fluxo em que continuamos aten-
tos à palestra… É diferente de concentração, em que a mente exclui vários objetos,
para deter-se em um ou alguns outros… Notem que há uma relação muito interes-
sante com a etimologia das palavras: 

Atenção vem do latim attencio, attentionis, que significa atenção, aplicação do
espírito; Distração vem do latim distractio, distractionis, que significa divisão,
separação, desunião, afastamento, venda ao retalho. Distrahere quer dizer puxar
para diversas partes, destruir um todo em partes, rasgar, dividir, vender a retalho.

Já concentração é uma palavra francesa muito mais tardia, do século XVII, que quer
dizer “fazer convergir para o mesmo centro” — provavelmente, o do observador…

Prestar atenção ao que está passando sem deixar-se distrair por isso… Essa é a visão
da espiritualidade e da consciência de Krishnamurti. Lembro-me mais uma vez, e
nitidamente, do Sándor.

Nenhuma separação, nenhuma separatividade, trará a luz que necessitamos hoje.
Nenhuma individualidade assim tomada, nenhum individualismo, nenhuma nacio-

Viver feliz é
viver sem esperança
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aquela que não vem da escolha. Qualquer espécie de conflito revela imaturidade.

Escutem isto: Não existe o amadurecimento psicológico, a não ser o inevitável pro-
cesso orgânico de crescimento. Maturidade é a compreensão que transcende todo
e qualquer conflito. O conflito deve ser compreendido em sua inteireza, não ape-
nas intelectualmente, mas no contato vivo e real com a sua essência. Esse conta-
to emocional e direto com o conflito, a crise, deixa de ocorrer se nos limitarmos a
aceitá-lo, intelectualmente, como necessário, ou a negá-lo de forma sentimental.
A aceitação ou a rejeição não alteram o fato e nem mesmo o raciocínio será capaz
de provocar a crise necessária. Isso só vem com a compreensão do fato. Esta per-
cepção não ocorre se houver condenação, justificativa ou identificação com o fato.
Ela só se torna possível quando o cérebro cessa sua atividade, limitando-se a
observar, abstendo-se do ato de classificar, julgar ou avaliar.

[lat. crìsis,is 'momento de decisão, de mudança súbita, crise (us. esp. acp. med)', do
gr. krísis,eós 'ação ou faculdade de distinguir, decisão' p.ext. 'momento decisivo,
difícil', der. do v. gr. krínó 'separar, decidir, julgar']

Existirá, necessariamente, o conflito enquanto houver a ânsia de preenchimento,
com sua inevitável série de frustrações; existirá o conflito enquanto existir a ambição,
com seu velado e implacável espírito de competição; e a inveja faz parte desse
interminável conflito, gerado pelo desejo de vir-a-ser, de obter ou de alcançar o
bom êxito. A compreensão independe do tempo; está sempre no presente, nunca
no amanhã; é agora ou nunca; o que existe é o presente. O "ver" (perceber) é ins-
tantâneo; cessando no cérebro o conceito do ato de "ver" e compreender, ele é ime-
diato. Esse "ver" é explosivo, isento de cálculo ou raciocínio. Na maioria das vezes,
é o medo que impede a compreensão. O medo, com suas defesas e sua coragem, é
a origem do conflito. O "ver" não apenas vem do cérebro, mas também o trans-
cende. A percepção do fato cria sua própria ação, completamente diferente da
ação baseada na idéia ou no pensamento; a ação emanada da idéia ou do pensa-
mento gera conflito; a ação visante a ajustar-se à idéia, ao modelo, gera conflito.
No campo do pensamento, todo conflito é interminável.

Portanto, o “pensar”, o “tempo psicológico”, é realmente de muito pouca ajuda! Então
vemos outra característica importante da liberdade: liberdade é quando temos uma
consciência sem escolhas, a consciência em que a atividade do pensamento, do cére-
bro, cessou. O tempo psicológico cessou. O apego e a aversão cessaram. Vemos o que
há para ver, percebemos o que há para perceber. O pensamento é muito importante
para muitas coisas; mas quando se trata da relação conosco mesmos, com Deus, com
a divindade, como quisermos, a atividade do pensamento, o tempo psicológico, deve
cessar, dando lugar ao ver, o escutar, a arte do ver e do escutar, e a arte do aprender.
Só podemos aprender conosco mesmos, com a nossa experiência, com a nossa obser-
vação. O resto é conhecimento, é passado. Tem sua utilidade, que não é essa.

A liberdade se inicia quando da percepção de sua falta!

Maturidade não é questão de tempo. Liberdade não é questão de tempo. Felicidade
não é questão de tempo… Felicidade depende, para usar o chavão mais conhecido
de todos, de como vemos a vida… a espiritualidade mora ao lado!

Qualquer espécie 
de conflito revela 

imaturidade
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seguir as realizações das décadas passadas? Têm os Estados Unidos a determinação
para moldar um novo século favorável aos interesses e princípios americanos?

Estamos em perigo de deixar passar a oportunidade e perder o desafio. Vivemos do
capital — tanto os investimentos militares e as realizações na política externa —
amealhado pelas administrações passadas. Cortes nos gastos com os assuntos exte-
riores e com a defesa, falta de atenção aos assuntos de Estado, e uma liderança
inconstante tornam cada vez mais difícil sustentar a influência americana no
mundo. E a promessa de benefícios comerciais a curto prazo ameaça suplantar con-
siderações estratégicas. Como conseqüência, estamos pondo em jogo a capacidade
da Nação de fazer frente às ameaças atuais e de lidar com desafios ainda maiores
que estão à frente.

Parece que esquecemos os elementos essenciais do sucesso da administração
Reagan: forte poder militar, pronto para enfrentar desafios presentes e futuros;
política externa que acentuada e propositalmente promove os princípios america-
nos no exterior; e uma liderança nacional que aceita as responsabilidades globais
dos Estados Unidos.

É claro que os Estados Unidos devem ser prudentes na maneira de exercer seu poder.
Mas não podemos evitar em segurança as responsabilidades da liderança global ou
os custos associados com seu exercício. A América tem um papel vital na manuten-
ção da paz na Europa, Ásia e no Oriente Próximo. Se fugimos às nossas responsabi-
lidades, convidamos desafios aos nossos interesses fundamentais. A história do sécu-
lo 20 deveria nos ter ensinado que é importante moldar as circunstâncias antes que
surja a crise, e a enfrentar ameaças antes que se tornem grandes demais. A história
deste século devia nos ter ensinado a abraçar a causa da liderança americana.

Nossa meta é lembrar os americanos destas lições e tirar delas conseqüências para
hoje. Há quatro conseqüências:
�  precisamos aumentar significativamente os gastos com a defesa, se quisermos
estar à altura das nossas responsabilidades de hoje, e modernizar as nossas forças
armadas para o futuro.
�  precisamos fortalecer nossos laços com os aliados democráticos e desafiar os
regimes hostis aos nossos interesses e valores;
�  precisamos promover no exterior a causa da liberdade política e econômica;
�  temos que aceitar a responsabilidade pelo papel único que tem a América em
preservar e estabelecer uma ordem internacional condizente com a nossa segu-
rança, nossa prosperidade e nossos princípios.

Uma política tão “a la Reagan” de força militar e clareza moral pode não estar na
moda, hoje. Mas é necessária se os Estados Unidos quiserem consolidar os sucessos
deste século que passou e assegurar nossa segurança e grandeza no que virá. 

Elliott Abrams - Gary Bauer - William J. Bennett - Jeb Bush - Dick Cheney - Eliot A. Cohen -

Midge Decter - Paula Dobriansky - Steve Forbes - Aaron Friedberg - Francis Fukuyama -

Frank Gaffney - Fred C. Ikle - Donald Kagan - Zalmay Khalilzad - I. Lewis Libby - Norman

Podhoretz - Dan Quayle - Peter W. Rodman - Stephen P. Rosen - Henry S. Rowen - Donald

Rumsfeld - Vin Weber - George Weigel - Paul Wolfowitz.
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nalidade, nacionalismo, fundamentalismo, crença. Também nenhuma “globaliza-
ção”, que é a concentração de interesses em determinado eixo. Nenhuma “econo-
mização” classista da realidade. Consciência plena, completa, complexa, composta
e ao mesmo simples: essa é a observação de que fala Krishnamurti. 

Olhar para si próprio sem o tempo, “…tão completa e atentamente que a totalidade
dele próprio lhe seja revelada em um instante…”

Olhar para nós mesmos e para o mundo numa atenção completa, desprovida de medo…

Uma atenção que não busca a segurança, a comparação, a competição, sem ambi-
ção, sem movimento psicológico de apego ou aversão…

Essa atenção traz uma mutação à mente.

Espero ter levantado mais perguntas do que oferecido respostas… Vamos observar?

ANEXO: MANIFESTO DA DIREITA AMERICANA, FINAL DO SÉCULO XX.
Do site “Project for the New American Century”, em
http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm 

Este anexo exemplifica um discurso com núcleo duro bastante evidente – idéias
dogmatizadas que se supõem verdadeiras, mas não querem se sujeitar à verificação.

3 DE JUNHO DE 1997
A política externa e a de defesa dos Estados Unidos estão à deriva. Conservadores
criticaram as políticas incoerentes da Administração Clinton. Resistiram também
aos impulsos isolacionistas vindos de suas próprias fileiras. Mas os conservadores
não tiveram a confiança suficiente para levar à frente uma visão estratégica do
papel da América no mundo. Não estabeleceram princípios condutores para a polí-
tica externa americana. Permitiram que diferenças táticas obscurecessem potenciais
concordâncias quanto aos objetivos estratégicos. E não lutaram para um orçamen-
to de defesa que pudesse manter a segurança da América e defender os interesses
americanos no novo século. Nosso objetivo é mudar isto. Visamos marcar presença
e obter apoio para a liderança global da América.

Com o século vinte chegando ao fim, os Estados Unidos surgem como o poder proe-
minente no mundo. Tendo conduzido o ocidente à vitória na Guerra Fria, a América
está frente a uma oportunidade e um desafio. Têm os Estados Unidos a visão para
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