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Se me permitem lembrá-los, isto não é um entretenimento. Vocês não estão sendo convertidos a coisa
alguma. Não é um encontro de propaganda. Estamos nos encontrando para um sério propósito pelo menos o
orador está de modo que espero que vocês também estejam.
O que estávamos falando ontem acho que deveria ser repetido resumidamente uma vez que talvez possa
haver novas pessoas aqui esta manhã. Estávamos dizendo que a autopercepção estar cônscio de si mesmo, de
suas reações seus próprios pensamentos e ambições as várias formas de sofrimento prazer e toda a labuta
dos seres humanos estar cônscio disso tudo. Consciente sem qualquer escolha, apenas estar cônscio sem
direção, sem qualquer tipo de pressão apenas estar cônscio de todas as atividades interiores e exteriores que
estão ocorrendo especialmente a atividade psicológica da mente humana. Isso requer uma certa atenção
séria não análise mas observação pura para observar sem qualquer escolha sem qualquer direção, sem
qualquer sentimento de pressão isso precisa de uma atenção muito profunda.
E também estávamos dizendo que a religião é o único fator que poderia unir toda a humanidade leste, oeste,
norte, sul. Mas da forma como são as religiões no presente destrutivas, desintegradoras, em sua própria
natureza, divisivas, baseadas na crença, dogma, ritual e tradição, perspectiva hierárquica Toda essa religião
organizada não é absolutamente religião É um vasto senso de superstição o desejo desempenha uma parte
enorme nisso e assim levando a uma grande quantidade de ilusão.
A religião somente pode acontecer através da meditação que iremos aprofundar na medida que avançarmos
nestas quatro palestras e nas perguntas e respostas. E dissemos também se poderíamos pensar juntos.
Porque para a maioria de nós nossa carreira exige todo o nosso pensar: se você é um arquiteto, engenheiro,
cientista e assim por diante Todo o nosso pensar é direcionado numa direção particular. Toda a nossa vida
depende disso e assim estamos condicionados a uma camada do pensamento ou uma forma de pensamento.
Page 1/8
© Copyright by the Krishnamurti Foundation

O pensamento é o instrumento da ação certa?

E isso torna-se muito difícil para aqueles que estão presos numa determinada linha de pensamento ser capaz
de pensar não sobre alguma coisa mas sobre o inteiro movimento do pensar propriamente dito. Isso é o que
estávamos dizendo ontem. E torna-se tão extraordinariamente importante agora provavelmente sempre que
os seres humanos se reunissem não baseados numa crença, num ideal ou em alguma autoridade mas ter a
capacidade a intenção, a seriedade para pensar juntos. Pensar não sobre alguma coisa, o que é
comparativamente fácil mas ter a afeição, cuidado, atenção e talvez amor a fim de estarmos aptos para nos
comunicar uns com os outros. sem qualquer barreira de modo que o seu pensar e o pensar do orador estejam
juntos.
Então estávamos dizendo que deveríamos ser capazes de produzir uma sociedade boa. Os gregos antigos e os
antigos hindus e outros falaram sobre produzir uma sociedade boa em algum lugar no futuro, baseados em
alguns ideais, conceitos conclusões intelectuais e talvez raramente sobre suas próprias experiências que deve
haver no mundo um número de pessoas que irão criar uma sociedade essencialmente boa de modo que a
humanidade possa viver nesta Terra alegremente, sem conflito, sem guerras sem se massacrarem uns aos
outros. E essa sociedade não existe a despeito de 2, 3, 5 ou 10 milhões de anos da existência humana. As
religiões tentaram produzir isto mas na sua própria natureza, pela sua própria organização elas são
separativas, estão baseadas na crença dogma, ritual, autoridade e tudo o mais isso torna-se realmente sem
muito sentido. Embora organizações de tal tipo produzam uma certa qualidade de segurança essa mesma
segurança torna-se insegurança quando é baseada na ilusão. Penso que tudo isto fica muito claro se alguém
entrou inteiramente neste assunto.
E é possível enquanto estamos vivendo nesta Terra que não é a britânica, ou a inglesa ou a britânica ou a
francesa ou tudo o mais é a nossa Terra. E podemos viver nela pacificamente agora? O que implica não
alguma futura sociedade idealística baseada na bondade, mas de fato na nossa vida diária agora produzir
uma tal sociedade? O que significa ter relação correta uns com os outros. Uma relação não baseada em
algumas imagens passadas reunidas pelo pensamento mas uma relação na qual aquilo que está realmente
acontecendo nesta relação de reação estar cônscio dessas reações e não construir a partir dessas reações
várias formas de imagens que impedem uma relação verdadeira com os outros, quer seja íntima ou
impessoal. Isso é possível? O que significa, pode a mente humana que tem sido tão condicionada por
milênios pode uma tal mente condicionada estar cônscia de si mesmo conhecer todas complicações e
complexidades e as reações da mente humana baseada nos sentidos e tornando-se cônscia de si mesma
realizar uma profunda transformação, uma mutação em si mesma? Esse é o verdadeiro problema. Espero que
estejamos nos comunicando uns com os outros. Ou estou indo muito rápido?
Talvez a maioria de nós não esteja acostumada a este tipo de pensar ou este tipo de explanação. Explanações
não são realidades. Você pode descrever a montanha mas estar próximo dela ver de fato a beleza dela, sua
dignidade sua majestade, é completamente diferente da descrição dessa montanha Mas a maioria de nós está
satisfeita sentada nas nossas poltronas para ser confortada ou para sentir-se romântica acerca da montanha
através de explicações, pinturas e assim por diante. Mas estamos de fato lidando não com as montanhas, mas
com o verdadeiro dia-a-dia de nossa vida. Pode essa vida que agora é labuta um grande volume de esforço,
luta, competição, brutalidade terror, vocês sabem todas as coisas que estão ocorrendo na nossa vida diária,
pode isso ser transformado? Não em algum futuro idealístico quando o ambiente esteja completamente
mudado para produzir isto que é impossível. Os totalitaristas tentaram isto alterar o ambiente e eles dizem
que assim a mente humana pode vir a ser transformada o que foi provado ser absurdo. E também existem
aqueles que dizem que o condicionamento humano a condição da mente humana jamais pode ser mudada
você deve aceitar isso, viver com isso, modificar isso refinar e fazê-la muito mais prazerosa. Mas o que
estamos dizendo é completamente o contrário das duas que a mente humana pode ser transformada não
para cair em outro condicionamento em outro conjunto de crenças e dogmas e toda essa tolice mas de fato
realizar em si mesma uma qualidade religiosa que é o único fator que produz a unidade entre todos os seres
humanos. Todas as organizações falharam e jamais vemos aparentemente que tais organizações nunca
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podem fazer isto mas ainda assim estamos viciados em organizações, como drogas como uísque e assim por
diante. Achamos que se pudéssemos nos organizar tudo seria perfeito.
Talvez alguns tenham ouvido aquela estória que repito frequentemente: Havia dois amigos caminhando por
uma estrada e enquanto caminhavam por ela, um deles apanhou da calçada e olhou para ela e toda a sua face
mudou brilhou, deleitou-se e a colocou no seu bolso. E o outro diz, "O que você pegou?" "Por que você está
tão feliz com isso?" "Oh," diz ele, "Eu apanhei parte da verdade ela é tão extraordinariamente bela" E o
companheiro diz, "Agora vamos organizá-la" E pensamos que através de organizações por mais altamente
respeitadas prestigiadas, repletas de dinheiro e assim por diante abençoadas por todos os grandes
dignatários da igreja no mundo tais organizações nunca produziram uma unidade da mente humana pois em
sua própria estrutura e natureza devem ser divisivas, separativas baseadas em alguma forma de idealismo ou
crença e portanto são essencialmente destrutivas para realizar esta unidade da mente, da mente humana o
que requer amor, afeição, cuidado, atenção, responsabilidade. Espero que estejamos nos encontrando uns
com os outros, estamos? Ou estou falando para mim mesmo?

PJ: Posso fazer-lhe uma pergunta, senhor?
K: Faremos isso depois de amanhã, senhor. Se você ainda estiver aqui, se ainda estiver interessado.
Dessa forma nossa pergunta é, e sempre tem sido: Pode a mente humana, a consciência humana com todo o
seu conteúdo a aflição, o sofrimento, a ansiedade, a solidão o sentimento de desespero, o desejo de preencher
e a frustração o todo da luta humana é essa consciência com suas imagens de Deus e você sabe, tudo isso.
Pode essa consciência ser transformada? De outro modo seremos sempre separativos Por favor prestem um
pouco de atenção separativos, destrutivos, egocêntricos perpetuando guerras e mantendo esta infindável
divisão de nacionalidades, raças, cores e tudo o mais. Desse modo, se alguém for sério e profundamente
interessado pela humanidade pelo homem com todos os seus problemas econômicos, sociais, religiosos tudo isso Pode essa mente ser completamente mudada?
E o orador diz que pode ser, que deve ser. E então surge a pergunta: De que maneira isto pode ser realizado?
Isto requer disciplina? Certo, senhor? Estamos nos comunicando uns com os outros, estão acompanhando?
Não verbalmente, não intelectualmente mas realmente conscientizando-nos do nosso próprio
condicionamento do número de crenças, as experiências, dogmas vocês sabem, o todo da existência humana
tornando-nos cônscios disso Você poderia perguntar se é possível transformar isto o imenso passado, com
todo o conhecimento adquirido Pode isso ser transformado? Onde existe conhecimento seja passado ou
presente, adquirindo conhecimento O conhecimento é sempre incompleto Não existe um conhecimento
como um todo. Desse modo o conhecimento segue junto à ignorância. Por favor compreendam, é realmente
muito importante que entendam isto. Uma vez que o conhecimento nunca pode ser completo
consequentemente o conhecimento sempre acompanha a ignorância. Parte do conhecimento é parte da
ignorância. E quando confiamos inteiramente no conhecimento como um meio de avanço, como um meio de
ascensão do homem também estamos mantendo a ignorância. E assim sempre existe esta batalha. entre a
ignorância e o conhecimento. E estamos dizendo como os seres humanos vivem suas vidas no passado Sua
vida inteira é um movimento do passado Se observar isso por si mesmo você pode ver como vivemos nos
milhares de dias passados nossas memórias, experiências, nossas mágoas, nossos fracassos vocês sabem todo
o movimento do tempo que é o passado. E pode esse movimento chegar a um fim de modo que a mente seja
jovem, viva, fresca, nova? O conhecimento é necessário num certo nível. Se você é um médico deve ter
conhecimento um cirurgião deve ter conhecimento Se você é um bom carpinteiro deve ter uma grande
quantidade de conhecimento sobre a madeira e os apetrechos e assim por diante. Mas o conhecimento é o
resultado da experiência acumulada através de milhares e milhares de pessoas ao longo de milênios. Esse
conhecimento é armazenado em nosso cérebro desde a infância genética e assim por diante. E esse
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conhecimento, baseado em experiência, é memória. Estão acompanhando? Isto é tudo muito simples isto não
é alguma coisa altamente intelectual. E o pensamento é o resultado desse movimento da memória Como o
conhecimento está sempre com a ignorância nossa memória é sempre limitada. E portanto o pensamento é
sempre limitado. O pensamento pode imaginar que pode perceber ou ver ou experimentar o ilimitado, mas o
pensamento em si mesmo é o produto do conhecimento com sua ignorância e portanto é essencialmente,
basicamente limitado fragmentado e provavelmente nunca pode conceber o todo. Isto novamente torna-se
muito simples e claro se você entra em toda a questão do pensar e toda a nossa natureza, toda a nossa
civilização todas as catedrais, todas as coisas nas catedrais os rituais, o circo todo destas coisas está baseado
no pensamento. E desse modo o pensamento jamais pode ser sagrado Embora possa criar uma imagem e
chamá-la de sagrada mas essa coisa criada por ele não é sagrada porque o próprio pensamento é limitado. E
nós somos apanhados pelas imagens criadas pelo pensamento. Assim o pensamento - por favor
acompanhem O pensamento jamais pode realizar uma transformação completa da mente humana. Certo?
Porque todas as coisas que o pensamento reuniu como consciência - estão interessados nisto tudo?
Audiência: Prossiga, prossiga.
K: Não? Audiência: Por favor, continue, vá em frente.

K: Se vocês não estão, senhores, não se deem ao trabalho de ouvir porque isto é realmente muito, muito
sério. Vocês tiveram dificuldade para vir aqui com um tempo bastante ruim e querem descobrir o que a
outra pessoa, o que o orador, está tentando dizer assim vocês precisam ouvir, precisam descobrir. E no
próprio descobrir isto você testa isso Você não aceita coisa alguma que o orador diz. Embora ele esteja
sentado numa plataforma mais elevada isso não lhe atribui qualquer autoridade. Estamos investigando a
natureza total do homem e se isso pode ser transformado. Porque a maneira como estamos vivendo é
terrível, destrutiva sem sentido, indo ao escritório todos os dias ou à fábrica vocês conhecem tudo isto. A
partir do momento em que passa pelo exame da escola ou seja lá o que for, pelo resto de sua vida indo ao
escritório, lutando, lutando, lutando. E desse modo a vida torna-se completamente sem sentido.
Assim, estamos dizendo: O pensamento criou a mais bela arquitetura tanto no oriente como no ocidente. E
as coisas que nela foram colocadas em todas as diferentes igrejas, por favor não se irritem Estamos apenas
descrevendo isto - o fato. Não resistam, apenas olhem para isso, apenas ouçam e se não querem ouvir tapem
seus ouvidos ou se não querem ser indelicados, retirem-se silenciosamente. Porque o que estamos dizendo é
totalmente contrário a tudo aquilo que está acontecendo pelo mundo. Nós estamos demandando uma
revolução psicológica que significa a transformação da mente humana com todas as coisas que o
pensamento colocou nela.
Assim estamos dizendo que o pensamento, faça o que quiser porque em si mesmo é parcial, limitado, estreito
baseado no conhecimento, e o conhecimento acompanha a ignorância portanto o pensamento seja lá o que
fizer pode descrever o mais belo, romântico paraíso teorias sobre Deus, teorias de como a sociedade deveria
ser e assim por diante, seja lá o que fizer possivelmente não consegue realizar uma mudança radical. Mas o
pensamento tem o seu próprio lugar. Você não pode ir para casa sem conhecer, sem pensar. Se tivesse
amnésia total você estaria perdido. Dessa maneira o pensamento tem o seu lugar certo mas o pensamento
não pode causar esta mudança. Se vocês virem isso uma vez e admitirem, mesmo intelectualmente então o
que fazer? Compreendem minha pergunta?
Por favor compreendam isto muito profundamente do contrário vocês não perceberão o sentido todo. O
homem tem tentado, no oriente e no ocidente dependendo do pensamento os antigos gregos, e os antigos
hindus e chineses dependendo do pensamento e dizendo que isso ajudará o homem a mudar, a produzir uma
cultura diferente uma sociedade diferente e o pensamento não a produziu. Se se percebe realmente e
profundamente esse fato, não uma teoria não alguma coisa a qual você chega através de argumento através
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de opiniões opostas, mas um fato real Então a próxima pergunta é: Qual é o fator que irá causar esta
mudança? Se o pensamento não consegue, o que irá causá-la? Estão acompanhando? Se um bom carpinteiro
possui um instrumento que seja inútil ele o joga fora. Mas não o fazemos. Nós o mantemos. Esperamos de
algum modo que ela acontecerá através de algum milagre. Nós não o jogamos fora e portanto ter a
capacidade de olhar em outra direção porque estamos com medo que se o pensamento não é a solução para
todos os nossos problemas incluindo os políticos, os religiosos, os econômicos se o pensamento não é a
solução, e se você diz "Certo, eu colocarei o pensamento de lado porque o pensamento tem o seu lugar."
Então nossas mentes estão livres do instrumento inútil que tem seu lugar próprio Então ele tem a
capacidade de olhar em outras direções. Será que estão acompanhando tudo isto? Espero que o estejam
fazendo e não meramente ouvindo uma porção de palavras, e julgam isso como inútil e vão embora.
Assim o que é Se o pensamento não é o instrumento da ação correta então qual é o instrumento - certo?
Estamos juntos nisto tudo? O que vocês dizem? Nossos sentidos compõem parcialmente toda nossa mente,
obviamente. Mas utilizamos nossos sentidos parcialmente - certo? Um ou dois sentidos altamente despertos,
altamente desenvolvidos os demais estão adormecidos - certo? E é possível observar com todos os nossos
sentidos não com um ou dois sentidos com todos os sentidos altamente vigilantes? Vocês compreendem a
pergunta? O que significa que existe uma observação que não seja o instrumento do pensamento? Estão
seguindo isto? Posso continuar com isto? Não para o seu entretenimento mas vocês estão fazendo isso com
o orador. Estamos fazendo isto juntos. O que significa que estamos fazendo isto juntos com cuidado com
atenção, com afeição, com amor, juntos. De outro modo isso não tem sentido. Você aceita uma porção de
palavras e vai embora isso será apenas cinzas em suas mãos.
Assim existe uma observação não parcial, mas que observe com todos os sentidos? O que significa existe
uma observação sem o passado? O sentidos não têm passado, eles estão atuando. Compreendem isto? Isto é
maravilhoso. Eu mesmo estou descobrindo alguma coisa. Os sentidos estão reagindo de acordo com cada
desafio e os sentidos quando estão funcionando completamente existe observação pura. Não existe? Me
pergunto se vocês veem isto. E essa observação não é induzida pelo pensamento. Certo? Nessa observação
não existe centro a partir do qual se observe. Existe apenas observação, pura e simples sem toda a pressão e
o peso do passado Certo? O que implica que se deve investigar esta questão toda da disciplina, porque
estamos acostumados com ela. Estamos acostumados a fazer um esforço Aprender é um esforço Um língua
ou qualquer coisa, deve-se fazer um tremendo esforço. E existe uma possibilidade de viver Por favor escutem
isto - existe uma possibilidade de viver sem uma única sombra de esforço? Perguntem-se por favor,
descubram a resposta porque vimos fazendo esforço em todas as direções e não produzimos uma boa
sociedade onde as pessoas possam viver de modo feliz sem medo, sem terror, sem incerteza estão seguindo tudo isso está acontecendo no mundo presente. E dizemos que através da organização fazendo um esforço
para criar uma organização iremos resolver isso.
Então estamos questionando o movimento completo do esforço esforço para alcançar Deus, se é que existe
um deus esforço para ser nobre esforço para ter uma justa responsabilidade em nosso relacionamento. E
assim o esforço envolve a ação da vontade. Estão acompanhando? Vontade é desejo E existem múltiplas
formas de desejo. E desejo na sua atividade deve gerar esforço. Se eu quero um bom terno devo fazer um
esforço. Se eu quero ser bom, entre aspas devo fazer um esforço para ser bom. Se quero alcançar Deus - não
vamos discutir Deus ou devo jejuar, ser celibatário, fazer votos queimar por dentro, lutar, lutar, lutar
grandes esforços para alcançar o ideal, o princípio supremo. Estamos questionando esse esforço porque
estamos dizendo que na observação pura a qual expliquei um pouco, não há esforço existe somente
observação e ação. Não sei se percebem tudo isto. Agora investigarei isso mais detalhadamente.
É por isso que deve-se compreender toda a natureza do desejo porque somos guiados pelo desejo seja o sexo,
seja a ambição vocês sabem, tudo o mais o desejo torna-se a base de nossa existência. Assim, temos que
investigar esta questão toda do desejo. Muitos monges através do mundo têm dito não ao desejo Se você
quiser alcançar Deus, o princípio supremo o desejo deve ser suprimido - vocês sabem tudo isto. Olhem para
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todos os monges através do mundo eles são seres humanos comuns, fizeram um voto para servir a Deus e
concentram toda sua energia nisso o que significa que o desejo deve ser mantido sob controle suprimido ou
transmutado e assim por diante. Desse modo tem-se que investigar o desejo. Observar o desejo, não
controlar, suprimir, transformar apenas observar o desejo. Compreendem? Observação pura do desejo. Nela,
se você investigar profundamente o pensamento absolutamente não interfere como explicamos ainda agora,
espero. Preciso voltar a isso novamente?
Assim, estamos dizendo que enquanto um dos maiores fatores da vida é o desejo, deve-se compreender o
que ele é como ele domina nossas vidas, por quê? Seja ele o desejo pelo paraíso ou pela iluminação Seja ele o
desejo por uma casa Vocês conhecem, tudo o mais, o desejo. Como ele passa a existir? Qual é a relação - por
favor, apenas sigam isso devagar nós entraremos nisso cuidadosamente Qual é a relação entre os sentidos e
o desejo? Compreendem minha pergunta? Os sentidos - ver alguma coisa na vitrine da loja um vestido, uma
camisa, seja lá o que for, uma bela peça de mobília ou um belo carro - isso é, ver e desejar. Compreendem
minha pergunta? Qual é a relação entre os dois? Como irão descobrir? Ler um livro? Ir a um psicólogo? Um
professor? Um guru? Um homem que diga que isso é assim? Como você descobrirá? Porque somos tão
dependentes da explicação dos outros Certo? Queremos que nos seja dito. O orador recusa-se a ser ensinado
pelos livros, por professores por todos os indivíduos graduados no conhecimento. Desse modo, como
descobrir? Se descartamos tudo isso você é deixado a sós consigo mesmo. Como irá descobrir qual é a
relação entre as atividades dos sentidos e o desejo? Ou todos eles devem seguir sempre juntos?
Compreendem minha pergunta? Estão acompanhando tudo isto? Isso lhes interessa, tudo isto? Por deus! Por
favor tenham em mente, se não se importam.. que não estamos convertendo vocês a coisa alguma a novos
aspectos do desejo, ou a isto ou àquilo, nada. Estamos investigando juntos.
Se vocês observarem muito de perto o movimento do desejo: Veem alguma coisa na vitrine um vestido, uma
camisa, uma calça, seja lá o que for Os sentidos são despertados por aquela percepção pela visão daquela
camisa, daquele vestido - certo? Os sentidos são despertados. Então você toca o material que é o contato e
então a sensação - certo? Por favor siga isto passo a passo. Ver, contato, sensação. Certo? Então, observem
isso de perto e verão por vocês mesmos Em seguida o pensamento vem e produz uma imagem e diz quão
bonita ficaria em mim aquela camisa azul Certo? Assim, quando o pensamento produz uma imagem sua
tendo aquela roupa aquele vestido, e criando a sua imagem nesse vestido e como você ficaria bonita, então o
desejo começa. Estão seguindo isto? Por favor sigam, é muito interessante se investigarem profundamente.
Ver, contato, sensação, isso é perfeitamente normal, é assim. Então o pensamento chega e cria a imagem
você sentado no carro e dirigindo-o e a excitação da velocidade e tudo o mais Você criou a imagem.
Portanto, o pensamento quando domina os sentidos e cria a imagem, então o desejo começa.
Assim, a próxima pergunta é, se isso é assim a pergunta seguinte é: por que o pensamento cria a imagem?
Compreendem? É perfeitamente normal ver um belo carro olhar para ele, tocá-lo, as sensações disso. Então
o pensamento entra furtivamente você está sentado atrás do volante e dirigindo-o. Espero que seja um carro
veloz apesar dos problemas de energia! Assim o pensamento criou isto. Se se compreende isto, não
verbalmente, não intelectualmente mas realmente, então o pensamento não tem relação com a sensação compreendem? Não sei se veem isso. Desse modo não existe a questão de fazer um esforço de disciplinar o
desejo de suprimir o desejo de transformar o desejo. Porque estamos acostumados, treinados a fazer um
esforço o desejo correto, o desejo errado, o desejo nobre, o desejo ignóbil de acordo com o padrão de cada
civilização civilização que é reunida pelo pensamento - certo?
Então, desse modo a disciplina tem um significado bastante diferente. No momento a disciplina significa
controlar - certo? Lutar para ser o que é exigido seja ela vitoriana ou moderna, permissiva ou não
permisssiva disciplinarmo-nos para ser alguma coisa controlarmo-nos - estão seguindo? Tudo isso está
baseado num esforço para ser, para se tornar para realizar, estamos falando psicologicamente. Dessa
maneira quando você compreende a natureza do desejo que lugar tem o esforço? Compreendem? Esforço
psicológico. Que lugar tem a disciplina? Disciplina significa realmente aprender Origina-se da palavra
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discípulo Aquele que está desejoso por aprender do professor - aprender. O real significado é aprender. Nós
aprendemos. Entenderam? Nós aprendemos juntos a natureza do desejo. Assim, qual o sentido de todo
movimento de uma civilização que afirma a disciplina? Que significa conformar, imitar, comparar - estão
seguindo? Tudo isso está implicado na disciplina e naturalmente muito mais.
Desse modo é possível viver uma vida diária sem um único esforço? Compreendem? Sem um único
sentimento de controle. Por favor, isto é muito perigoso especialmente numa sociedade permissiva. Não
estamos advogando a permissividade ou o oposto dela. Estamos examinando a estrutura toda da mente
humana a qual tem sido treinada para controlar e a reação é deixar acontecer, fazer o que quiser, fazer a
coisa que quiser. Pelo contrário, estamos dizendo compreenda, olhe, observe esteja cônscio de toda a sua
existência, não apenas de parte dela seja permissivo quando você tem vinte anos. Mas do início da vida até o
final, olhe para isso porque todas as religiões, religiões organizadas com seus dogmas e assim por diante têm
sempre exigido isto, disciplina para servir a Deus, disciplina, fazer esforço. Você não pode amar com esforço
- pode? O pensamento pode fazer um esforço e dizer "Eu tentarei amar" mas isso não é amor, ainda é o
movimento do pensamento baseado no conhecimento com sua ignorância. e o pensamento nunca pode ter
essa qualidade de amor que é completa.
Portanto, estamos dizendo que a condição humana que é a consciência humana não apenas a consciência
particular essa consciência é parte da totalidade da consciência Será que veem isto? Sua consciência, vivendo
numa cidade vivendo numa vila, vivendo com um marido esposa ou uma garota ou rapaz, essa pequena
consciência com todos os seus problemas, quer você viva numa comunidade feliz ou não, esteja você
vivendo feliz com sua esposa, sua garota ou seja lá o que for feliz entre aspas, essa pequena consciência
particular é a consciência do resto da humanidade elas são todas pequenas consciências particulares. Me
pergunto se veem isto. Assim, sua consciência não está separada. Sei que as pessoas gostam de achar que são
todas especiais Mas nossa consciência e o seu conteúdo é colocado ali pelo pensamento - certo? Esta
consciência limitada foi produzida pelo pensamento. Agora observar esta consciência embora limitada
observar sua atividade sem qualquer direção apenas observar não escolhendo "Eu manterei esta parte e
deixarei a outra de lado" Apenas observar o conteúdo inteiro. Quando você observa desse modo significa que
não existe observador que é o passado então essa consciência não possui centro. Será que veem isto? Nossa
consciência no momento é egocêntrica - certo? Eu e as minhas atividades, eu e os meus problemas, eu e o
meu trabalho eu e a minha mulher, eu a minha outra mulher, outra garota eu e assim por diante e assim por
diante. Esta consciência é o movimento do pensamento. O pensamento colocou nesta consciência diversas
atividades ..crença, dogmas, rituais, de um lado vocês sabem tudo isso que está acontecendo, chamado de
religião a atividade empresarial, a atividade das relações pessoais aflição, sofrimento, dor, ansiedade, culpa
vocês sabem, tudo isso - tudo isso é nossa consciência. E essa consciência é a consciência daquelas pessoas
que vivem na Rússia ou na Índia, China, ou América. Assim, se se percebe isto que somos parte de toda a
humanidade não inglês, britânico, estão seguindo? - toda essa distinção desaparece. Então nos tornamos
extraordinariamente responsáveis Não pela minha pequena família, mas por todos os seres humanos. Afinal
isso é amor, não é? Sentir-se totalmente responsável pelas minhas crianças que devem ser educadas
corretamente não serem condicionadas a uma forma particular de perspectiva inglesa ou francesa quer seja
russa ou totalitária, ou seja lá o que for educados de modo que tornem-se seres humanos religiosos. Porque
nessa religião existe unidade que não é para ser organizada. E a educação correta implica nesse sentimento
de liberdade do medo, desta terrível ansiedade para preencher e assim por diante. Este não é o momento
para investigar a educação correta.
Desse modo quando se sente que se é representativo de toda a humanidade então você se torna
extraordinariamente responsável por toda a humanidade, portanto não existirão mais guerras. Oh! Vocês
não veem tudo isto. Não existirão mais nacionalidades. Isso é real, compreendem, isto não é uma teoria mas
quando você sente que sua consciência é o resto da humanidade, porque eles sofrem na Índia tanto quanto
vocês aqui, na América e assim por diante. Nossa consciência é a consciência da humanidade e no libertar
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essa consciência do seu conteúdo temos a responsabilidade pelo todo. E isso é essencialmente a natureza do
amor e da compaixão.
Nos encontraremos depois de amanhã. Ao invés de termos diálogos ou discussões que temos experimentado
por todo o mundo em diferentes ocasiões pensamos que seria uma boa idéia fazermos perguntas. Seja qual
for a pergunta que desejem fazer então tentaremos responder cada pergunta. Isso na terça de manhã.
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