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Podemos continuar o que estávamos conversando no domingo de manhã? Está bem assim? Não sei se vocês
pensaram um pouco mais sobre o que conversamos no domingo de manhã. Se foram mais fundo por vocês
mesmos e chegaram a um certo ponto, além do qual talvez não tenham ido mais, e se foi assim podemos ir
bem mais adiante. O que estávamos falando na manhã de domingo foi que precisamos ter a capacidade de
pensar conjuntamente. A capacidade vem natural e inevitavelmente se a pessoa vê a importância e a
necessidade nesse mundo corrupto, de que pensar juntos não implica em concordar ou discordar, mas em
colocar de lado seu próprio ponto de vista particular, seu preconceito particular opinião, julgamento e tendo
a capacidade de pensar conjuntamente. Porque quando pensamos juntos não há divisão você não está
pensando separadamente do orador. Sinto muito, eu tive uma leve febre. Não me dêem remédios. Se formos
capazes de pensar juntos a divisão entre você e o outro chega ao fim. Há apenas o pensar, não a sua maneira
de pensar ou a maneira do outro de pensar, só a capacidade de pensar juntos. Mas isto não é possível se você
não puser de lado suas próprias conclusões em particular, sua própria vaidade suas exigências pessoais, caso
contrário não há união. A palavra "junto" significa caminhar juntos, estar juntos todo o tempo não você
anda na frente e o outro vem depois, mas andar juntos significa que ambos estamos indo ao longo do mesmo
caminho. não pensando coisas diferentes, observar a mesma coisa não traduzir o que observou na sua
própria inclinação particular ou preconceito, mas observar juntos, ouvir juntos, caminhar juntos. Não sei se
vocês percebem quando isto ocorre o que acontece entre dois seres humanos? Há uma grande exigência um
grande desejo nesta sociedade permissiva atual, de que nós devemos nos realizarmos, sexualmente,
emocionalmente, etc o desejo de realizar-se. E junto a isto vem naturalmente todo o problema da frustração.
Por favor ouçam com cuidado o que estou apontando. Não aceite ou negue o que estamos conversando mas
estamos pensando juntos, eu reafirmo, pensando juntos. Quando um está buscando realização no outro ou
desejando ser e tornar-se e daí agir, que é uma forma de realização, então neste movimento há frustração
todos os tipos de idéias neuróticas, neuroses e aí por diante. Mas quando pensamos juntos, que significa
você largou a sua opinião particular, julgamento, etc e o outro também largou a dele não há divisão e
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portanto não há o sentimento de realização espero que vocês percebam - então não há o sentimento de
frustração. Por favor esta não é uma conclusão verbal, um conceito idealizado algo a ser alcançado, mas a
compreensão do fato real que enquanto nós não estivermos pensandos juntos a respeito de tudo política,
religião, economia, relacionamentos pessoais, etc se não pensamos juntos, haverá divisão, e desta divisão
surge o desejo de realizar-se e a sequência inevitável disto é a frustração com todas as suas neuroses e as
reações inevitáveis. Quando pensamos em conjunto, tudo isto termina. Não sei se vocês estão
acompanhando isso tudo. Se pode-se perguntar, você, ou talvez alguns de vocês ouviram a conversa da
manhã de domingo e internamente desfizeram-se das suas opiniões pessoais, suas conclusões, suas
experiências? Ou você está ligado a elas, conscientemente ou inconscientemente e faz um esforço para
pensar em conjunto? E isto com certeza é de certa forma infantil, pois mantém apenas uma certa
comunicação verbal, mas na realidade há divisão e, portanto, conflito. Quando pensamos juntos, o conflito
termina. Será que vocês notam isto? Por favor, vocês precisam chegar nisso. Porque nós, seres humanos,
temos durante milênios e milênios vivido em conflito - brigas, lutas de vários tipos física, psicológica,
emocional, explorando um ao outro a totalidade dos relacionamentos humanos é baseada nisto. E pensando
conjuntamente a relação passa por uma mudança fundamental porque não há divisão. Se você é ambicioso e
o outro não é ambicioso, há divisão. Se você acredita em Deus ou em Jesus ou Krishna ou o que quer que
seja e o outro não, há divisão e portanto há conflito. Você pode até tolerar o outro, que é o que acontece
agora mas a divisão existe - nacionalismo e aí por diante. Então se nós pudéssemos nessas palestras não sei
quantas delas, eu imagino umas dez - se pudéssemos um grupo, ou todos se nós pudermos, ao menos alguns
de nós aplicar nossas mentes de modo a descobrir se podemos pensar absolutamente juntos. Portanto
quando fazemos isso o relacionamento entre nós passa completamente por uma mudança. Certo? Será que
vocês enxergam isso? E também falávamos no domingo, psicologicamente o pensamento aceitou o processo
evolucionário gradual e portanto está sempre tentando tornar-se algo, ou ser algo. E conversamos sobre o
tempo, se há - por favor ouçam, imaginem se há o tempo psicológico de fato amanhã se há psicologicamente
o futuro. Se não, então qual é o relacionamento entre dois seres humanos que não têm futuro? Vocês
entendem? Estão acompanhando a minha questão? Não é uma questão minha, é a sua questão. Você pode
não tê-la colocado a si mesmo, mas ela está indo adiante. Por isso você deve olhar para ela. Temos aceitado,
ao longo dos séculos, religiosamente, politicamente de diferentes formas, a idéia de que as coisas acontecem
gradualmente. Certo? Isto é óbvio. Gradualmente eu me tornarei perfeito, gradualmente serei menos isso e
mais aquilo. Nessa conclusão gradual e evolução a medida tornou-se importante. Naturalmente. Vocês
acompanham? Isto é medida o que a pessoa foi, o que a pessoa é e o que quer ser - é uma medição. Medição
é tempo e nós estamos questionando questionando juntos, se há o tempo psicológico realmente. Há o tempo
cronológico obviamente, porque vamos nos encontrar depois de amanhã se você quiser, isto é óbvio. Se você
quer sair e jogar golfe ou ir ao cinema ou o que quer que seja, existe o dia depois de amanhã. Mas
psicologicamente, internamente, existe o tempo? Ou o pensamento inventou o tempo, psicologicamente
porque ele é muito preguiçoso, indolente e também porque não sabe como lidar com o que realmente
acontece. Portanto ele diz: dê-me tempo. A pessoa não sabe como livrar-se da inveja, mas vou pensar sobre
isso vou trabalhar nisto e gradualmente me livrarei dela - se você quiser. Mas se você quiser mantê-la, está
tudo bem. Esse é o nosso condicionamento. Certo? Vocês estão acompanhando? Não verbalmente, por favor
observe isto em si mesmo. Este tem sido o seu condicionamento e alguém como o orador vem e diz: "É isso
mesmo?" Você aceitou isto, esta tem sido sua tradição, tradição ensinada não uma superstição, porque todas
as pessoas - cientistas e outros têm falado sobre a escalada do homem pelo acúmulo de conhecimento o que
significa tempo, etc. - e você aceitou. E o orador vem e diz "Olha, vocês todos podem estar errados,
questionem isto". Ou seja, ele diz que talvez não haja o amanhã psicológico. Vocês entendem? Não, vejam a
importância desta questão. O que acontece se você se coloca esta questão muito seriamente não como uma
ideia, mas como uma realidade? A realidade significa o que está acontecendo agora. Certo? Se você coloca
esta questão a si mesmo então qual é a qualidade da mente que não pensa no amanhã psicológico? Você
acompanha? Entenderam a minha questão? Certo? O que acontece se não há um futuro psicológico - há um
futuro: você tem que ir almoçar, tem que dormir tem que fazer isto ou aquilo - mas psicologicamente se não
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há futuro, qual é o seu relacionamento com o outro? Vocês conseguiram? Vocês entenderam? Resolveram
esta questão que foi colocada ontem? Qual é seu relacionamento com sua esposa ou namorada, ou seu... etc.,
se não há amanhã? Se você tem o amanhã, psicologicamente, então você cria uma imagem persegue esta
imagem a respeito dela ou dele tem a memória cultivada em relação àquela pessoa e age de acordo com esta
memória, esta experiência. Você procura isto. Certo? Então, quando há um futuro psicológico isto se torna
mecânico. Vocês entendem o que eu digo por mecânico rotina, repetição, agir de acordo com lembranças.
Agora, se não há o amanhã psicológico o que acontece no seu relacionamento? No seu relacionamento, não
como uma idéia na sua relação real com sua esposa, com seu marido com o seu amigo, o seu namorado, a
sua namorada, o que realmente ocorre? Vocês entendem? Estão interessados nisto? Significa que você não
somente investigou o conceito o condicionamento do futuro psicológico mas também entendeu toda a
significância disto, racional sensata, logicamente e diz "Isto não pode ser". Então você saiu instantaneamente
do seu condicionamento. E quando você coloca esta questão, sua mente está livre para observar não está
mais acorrentada ao seu condicionamento de que há um futuro. Vocês captaram? Qual é seu relacionamento
com o outro quando o amanhã psicológico não existe? Talvez possamos abordar - eu não quero responder a
esta questão vamos descobrir por nós mesmos ao longo da conversa. Sei que vocês estão esperando que eu
responda, o que deveria ser não há motivo, isto seria verbal, diria até que é tolo. Mas se você puder perseguir
esta coisa numa direção diferente talvez consigamos captar o significado interior e a beleza e a verdade
disto. Os antigos hindus e os gregos formularam um conceito de uma boa sociedade. Não fiquem entediados.
Eles disseram uma sociedade boa é isto, isto e isto. Os gregos disseram que uma boa sociedade é justiça e aí
por diante. Os antigos hindus disseram que uma boa sociedade só é possível se houver um grupo de pessoas
que renunciaram ao mundo - por favor cuidado, eu não estou lhes pedindo para fazê-lo, estou apontando
que não têm posses, que estão fora da sociedade, e estando fora da sociedade eles são responsáveis pelas
atividades da sociedade. Vocês acompanharam? Não que eles se retiram, mas por estar fora da sociedade são
moralmente incorruptíveis, porque não têm qualquer tipo de posses. E eles seriam moralmente, eticamente,
religiosamente puros. Não matariam, e daí por diante. E por um certo tempo, isto existiu provavelmente.
Então, como tudo o mais degenerou-se no que hoje o mundo conhece como um brâmane. Os gregos tiveram
a mesma idéia: uma boa sociedade deve existir no mundo. E ela era uma sociedade idealizada, formulada e
ideológica. Ideias - vocês entendem? - ideais, e de acordo com eles, formularam com cuidado, os
Aristotélicos, etc., a sociedade, mas ela nunca existiu. Estamos dizendo - por favor ouçam - podemos formar
uma boa sociedade não ideologicamente, como uma utopia, algo a ser feito, alcançado mas uma sociedade,
que significa um relacionamento entre duas pessoas é uma sociedade. Vocês estão acompanhando tudo isso?
Podemos nós como um grupo criar tal sociedade? Agora esperem um minuto. Os gregos formularam, os
hindus formularam e provavelmente os chineses mas não estamos formulando nada. Não estamos
postulando o ideal - sociedade deve ser isto, isto e isto. Não estamos dizendo porque isto torna-se uma
utopia, um ideal a ser buscado - vocês estão acompanhando? - algo a ser feito. Estamos falando sobre uma
boa sociedade que só pode surgir quando você como ser humano, representante de toda a humanidade estou chegando lá, esperem - é responsável por outro ser humano. Quando dizemos que você é toda a
humanidade, psicologicamente você é. Certo? Você pode ter a forma do crânio diferente, pele mais clara ou
mais escura melhor alimentação e portanto é mais alto, num clima temperado seu nome pode ser diferente
mas psicologicamente vivemos no mesmo nível - tristeza, dor ansiedade, frustração, um senso de solidão
sem esperança, grande tristeza. Vocês acompanham? Isto existe em todo o mundo. Isto é um fato, não uma
idéia que você aceita. Se você for à India percebe que os fenômenos são os mesmos que aqui. Eles são
pessoas de pele escura, super populoso pobreza mas psicologicamente são ansiosos, inseguros, confusos
miseráveis, adoram algo que imaginam, da mesma forma que aqui. Há uma similaridade enorme. E
psicologicamente é o mesmo movimento, variado, modificado mas a fonte deste movimento é a mesma para
toda a humanidade - certo? Vocês enxergam isto? Não como uma idéia mas como realidade, ou seja, o que
está acontecendo. Certo? Então você é o restante da humanidade. Se você percebe isto, não vai dar tanta
importância a si mesmo suas ansiedades pessoais, sua realização pessoal, você sabe, todos os problemas
egoístas auto-centrados, porque você é como todo mundo. Mas você tem que resolvê-lo. Certo? Então,
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estamos dizendo - estou ficando um pouco cansado, e vocês? estamos dizendo que uma boa sociedade pode
acontecer imediatamente não algo a ser alcançado no futuro. Esta boa sociedade pode ocorrer apenas
quando pensamos juntos pois isto significa que não há divisão entre você e o outro. Então toda a nossa
conduta muda. Certo, vocês percebem? Então a pessoa não explora a outra, seja sexualmente ou de várias
formas psicológicas sutis. Certo? Pelo menos verbalmente acompanhem. Mas verbalmente não significa
nada é como seguir o espaço vazio, segurar cinzas vazias em sua mão vazia. Estamos dizendo que uma boa
sociedade, deve existir neste mundo terrível neste mundo assassino, sociedade imoral, se um grupo de nós
conseguir pensar em conjunto, por isso perguntei: qual é a relação que você tem com o outro se não existe
futuro psicológico? Você vê, você entende o que aconteceu? Você... O que aconteceu com a mente - por
favor ouçam - o que aconteceu com a mente que está acostumada, treinada, educada, condicionada a aceitar
todo o padrão de uma vida que é baseada no futuro? Este tem sido o seu modo de viver. Nisto está envolvido
o esforço constante de vir a ser de adquirir, competição, comparação, imitação - a luta. Se, de forma
inteligente, você não aceita esse modo de viver o que significa que não aceita no seu relacionamento com o
outro o futuro, o que ocorre em sua mente, o que aconteceu com sua mente? Esta é uma questão importante
se você conseguir resolvê-la por si mesmo - não resolver. Se a sua mente tem aquela qualidade de não agir
por favor ouçam - de um ponto de vista ideológico, ter um ideal e agir de acordo com aquele ideal, o que
significa divisão portanto sem quaisquer ideais, e portanto sem o esforço para alcançar algo que não seja
entender o que está acontecendo agora. Entenderam isto? Estão com sono?
PJ: Não.
K: Você vem e me diz que não existe o amanhã. Eu ouço com cuidado ao que você diz porque talvez você
tenha algo uma forma de viver na qual não há conflito. Você vem e me diz isto. Primeiro me pergunto: estou
te ouvindo? Estou realmente absorvendo o que você está dizendo? Ou estou traduzindo o que você diz em
uma idéia e aceitando a idéia acompanhem com cuidado - e rejeitando ou aceitando a idéia e dizendo como
vou viver de acordo com esta ideia? Vocês acompanham? Isso é o que vocês todos estão fazendo. Ao passo
que o homem diz não façam isto, apenas ouçam. Escutem o fato de que vocês têm vivido assim, vejam as
consequências de viver desta forma, quais as implicações, logicamente, passo a passo. Você tem vivido assim
e por isso tornou-se, a sua mente tornou-se completamente mecânica - rotina, repetição, seguindo. Se você
olhar isto com muito cuidado, ele me diz, descubra por si mesmo o que acontece se você não pensa em
termos de futuro. O que acontece com o seu relacionamento com o outro? Sendo que o outro está
igualmente pensando com você. Vocês entendem? Ele também diz, "Sim, eu percebo." Por isso vamos ambos
pensar juntos. Eu largo minhas opiniões, meus preconceitos e estamos pensandos juntos. Vocês estão
acompanhando? Então o que acontece? Porque nós... todos nós queremos, desejamos, uma boa sociedade na
qual não machuquemos, não matemos, não mutilemos um ao outro não guerreemos contra o outro, vivemos
uma insegurança eterna, com medo. Todos nós queremos uma sociedade de um tipo diferente. Alguns dizem
- por favor ouçam - alguns dizem que você pode ter tal sociedade se alterar as circunstâncias, o ambiente. Os
comunistas, os cocialistas, todo o resto do mundo, diz mudem tudo isto através da lei, democraticamente se
puder, se não puder os totalitários - suprimam, conformem, forcem, mas mudem o ambiente. Eles tentaram
isto de dez maneiras diferentes - e isso nunca aconteceu. O homem não mudou. Seja um ser humano cristão,
ou um hindu, ele não mudou radicalmente. Por quê? É por uma razão econômica? É uma questão de crença?
Você acredita em Jesus, o outro não. Por quê? Por quê tem havido no mundo por milhares e milhares de
anos esta divisão constante? Os egípcios, os gregos, os romanos, os persas vocês sabem, esta divisão toda por quê? Será porque dois seres humanos nunca encontraram uma forma de realmente pensar juntos? Você
entende o meu ponto? Você e eu podemos pensar juntos. Eu gostaria. O orador diz, "Pelo amor de Deus
vamos pensar juntos porque podemos criar um mundo completamente diferente." Mas você diz, "Sinto
muito, eu quero as minhas opiniões gosto das minhas opiniões, não posso deixar as minhas experiências." E
isto mantém a divisão ocorrendo. Agora dizemos: você pode pôr de lado todas as coisas, sabe, estúpidas, sem
valor - opiniões, experiências, elas estão mortas, já eram, terminaram, e dizer, "Vamos pensar juntos." Assim
nossas mentes, não a sua mente é diferente da minha há apenas uma mente quando estamos em conjunto Page 4/8
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você entende isto? então qual é a relação desta mente com a outra mente na vida diária? Vamos senhores.
PJ: Esta é uma pergunta retórica, senhor? Porque se não for, eu gostaria de responder mas não queria
interrompê-lo.
K: Não consigo ouvi-lo, senhor - alguém, vocês ouviram?
PJ: Ele disse, esta é uma pergunta retórica.
K: Não, não é uma pergunta retórica.
PJ: Você pode dizer se quer uma resposta da audiência e não de si mesmo?
K: Por isto estou esperando, senhor.
PJ: Vou lhe dar uma agora, senhor.
K: Ah não, não uma resposta.
PJ: Posso apenas dar minha resposta. Não posso responder pelos outros.
K: Ah! Então nós não estamos pensando juntos. Não, não, este é o ponto, senhor. Por favor, perdoe-me. Não
há o seu ponto de vista e o meu ponto de vista.
PJ: Eu não disse ponto de vista, senhor.
K: Seu modo de se expressar.
PJ: Não senhor, quis dizer apenas isto: você disse que se não houvesse tempo psicológico, qual seria sua
relação com o outro? A minha resposta para isto é: aguarde até quinta-feira e posso dizer porquê, agora eu
não posso dizer. Tenho brigado com a minha esposa por vinte anos
K: Então, está dizendo, senhor, que não posso falar a respeito disso agora. Tenho feito isto por vinte anos
não posso falar agora mas talvez mais tarde no futuro?
PJ: Na quinta-feira, senhor. No passado... eu o ouvia de uma forma que não era ouvir de fato. Agora sinto
que talvez eu esteja na sua frequência mas preciso de um pouco mais de tempo para experimentar isto. Não
consigo dar-lher uma resposta imediatamente e dizer qual é o meu relacionamento com o outro se ainda não
tive a oportunidade de observar o que está ocorrendo na minha vida diária. Sentado aqui
K: É isto que estou dizendo, senhor. Sim senhor, entendi sua pergunta. Não tive oportunidade de colocar esta
pergunta a mim mesmo preciso de tempo e então irei responder. Digo que você não está ligado. Digo que
você não está acompanhando. Eu amo você. E o que acontece com a mente que diz, eu não tenho divisão
alguma? Agora, não eu pensarei a respeito, vou trabalhar nisto - aí você está
PJ: Está em aberto.
K: Não, você não está vendo meu ponto, senhor.
PJ: Bem você não pode saber o que acontece.
K: Comentários, madame?
PJ: Acho que se você está pensando junto, não sabe o que acontecerá.
K: Você sabe qual é o seu relacionamento com o outro agora?
PJ: Não.
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K: Você não sabe qual é o seu relacionamento com o outro agora com sua esposa, seu amigo, sua
namorada(o), você sabe como é agora?
PJ: Não.
K: Você não sabe?
PJ: Nós sabemos mas
K: Estou perguntando. Então você sabe?
PJ: Claro.
PJ: Eu não sei.
K: A senhora diz que não sabe. O seu namorado ou esposo irá aceitar isto? (risos) Vocês estão brincando.
Vamos colocar a questão de outra forma. O que nós devemos fazer juntos para trazer uma mudança no
mundo? Todos nós dizemos que uma mudança é necessária. Vemos as coisas degenerando-se, você sabe o
que acontece no mundo coisas terríveis estão acontecendo no mundo. E o que devemos fazer juntos - por
favor ouçam - para mudar isto?
PJ: Temos que mudar a nós mesmos
K: Não, espere, espere. Estou chegando lá. Não diga vocês tem que mudar a si mesmos. Você teve 50 anos.
PJ: 52.
K: 52! (risos) Você teve 52 anos, por quê, em nome dos céus, não mudou? Isto significa que você está
aceitando o futuro. Alguma coisa vai acontecer para fazer você mudar. A minha questão é: o que devemos
fazer juntos? - por favor ouçam. Não importa se você ouve o orador há 52 anos ou 10 anos ou 5 anos, o que
devemos fazer para criar uma nova sociedade? Os católicos por um momento na história, estavam
terrivelmente unidos. Qualquer um que discordasse era torturado, vítima da inquisição, queimado. Mas por
um tempo eles mantiveram isto, porque tinham a mesma crença vocês sabem todo o resto. Agora tudo isto
se foi - ninguém acredita em nada. E nós vemos a sociedade tal qual ela é. O que devemos fazer juntos?
Quando esta questão é colocada, cada um tem planos diferentes - certo? ideias, conceitos diferentes: faça
isto, não aquilo, nós temos que nos unir para eleger um novo presidente, um novo político - vocês
entendem? Por isso pergunto: uma crença irá nós unir? Certo?
PJ: Não.
K: Não pode. Espere. A autoridade irá nos unir?
PJ: Não.
K: Eu prometo uma recompensa.
PJ: Não.
K: Você atingirá o Nirvana se fizer isto.
PJ: Não.
K: Ou se não fizer isto você vai para o Inferno. Recompensa e punição, é assim que temos vivido. Então o
que irá nos unir? A crença não irá, qualquer autoridade é rejeitada o prêmio lhe dado por outro para você
mudar também é rejeitado. E se você diz que será punido no céu por não obedecer você responde "Saia
daqui, não seja idiota", e vai em frente. Então o que nos unirá?
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PJ: Tentar ouvir.
K: Mas você não ouvirá se for preconceituoso. Certo? Então você vai se livrar do seu preconceito? Nós
voltamos ao mesmo ponto. Você vai se livrar do seu desejo pessoal de uma utopia evolutiva extraordinária,
iluminação? Vai se livrar da sua idéia do que deve ser meditação? Você consegue deixar isto tudo ir embora?
E isto vai levar outros 52 anos, e você diz "Sim, no fim, estou morrendo, mas espero deixar isto de lado."
Você está acompanhando? Então o que irá nos unir? Você coloca esta pergunta.
PJ: Nós não perguntamos, não sei por quê.
K: Apenas quando somos capazes de pensar juntos. Certo, senhor? Quando você e eu vemos a mesma coisa.
Não você vê uma coisa diferentemente e eu vejo diferentemente. Quando nós vemos algo conforme está
acontecendo então nós dois podemos olhar para isto. Mas se você diz que isto não está acontecendo, é
apenas imaginação ou isso, ou aquilo ou aquilo outro - percebe o que estou dizendo? Então o que vai fazer
com que fiquemos juntos? Não estou dizendo sexualmente, neste mundo permissivo, esta é a a bobagem
mais óbvia, e nós achamos que isto é estar juntos. Vamos colocar a questão de maneira diferente: se não há o
amanhã psicologicamente, o futuro, qual é a minha ação em relação ao outro? O futuro implica ideal
nenhum, e nenhum passado também. Você entende isto? Se você nega o futuro psicologicamente, também
deve negar o passado. Vocês estão acompanhando? Meu Deus! Você consegue deixar o seu passado? Suas
dores, as feridas que recebeu os desejos não realizados, as ansiedades - que são o passado. Psicologicamente,
se não há futuro isto implica psicologicamente que não há passado. Gostaria que vocês enxergassem isto!
Você não pode ter um e rejeitar o outro, eles são o mesmo movimento. E esta é a nossa dificuldade. Nossa
dificuldade é largar, tanto o passado quanto o futuro porque estamos assustados. Não irei entrar nisto agora
mas olhe para isto, o que estamos fazendo. Nós queremos mudar o mundo. Isto é necessário para os nossos
netos. Você sabe senhor, se você ama alguém com o seu coração, seu sangue todo o seu ser, você ama
alguém e tem uma criança que ama, quer que ela entre neste mundo? Então o que devemos fazer? Mas vocês
não estão interessados nisto.
PJ: Mas você realmente acha que é possível fazê-lo totalmente? Há alguém que você conheça que já fez isto?
K: É possível fazê-lo totalmente o cavalheiro que me ouve há 52 anos está perguntando. E você conhece
alguém que já tenha conseguido. Seria imprudente da minha parte - por favor ouçam imprudente,
desrespeitoso, incorreto dizer que conheço alguém. O importante é: vocês podem agora? Não se vocês
conhecem alguém. É uma fuga de si mesmo quando você diz "Mostre-me alguém, um resultado." O orador
não está interessado em resultados. Se ele estiver, ficará desapontado será explorando, e estará num mundo
bem diferente. Então o que devemos fazer juntos? Você vê, se você entendeu a palavra "juntos". Você sabe
quando você segura a mão de uma pessoa que você gosta vocês podem estar de mãos dadas e cada pessoa
pensando diferente. Certo? Mas elas não estão juntos. Juntos significa ter a mesma qualidade de mente.
Quando elas se amam têm a mesma qualidade. Você entende? Amar alguém tão completamente - ah, você
não Nisto não há futuro, ou há? Você não diz "Eu vou te amar amanhã." Então o que faremos para criar um
sentimento de não sermos separados estamos juntos, o sentimento, a qualidade - você entende? É fenomenal
que este senhor que já me ouviu por 52 anos outro por mais de 20 anos e alguns de vocês têm me ouvido por
10, 5, ou pela primeira vez - o que vai fazer com que vocês mudem? Que alguém bata na sua cabeça? Que
alguém ofereça uma recompensa? O que vai fazer com que você mude de forma que diga "Olha, a coisa mais
importante da vida é estar em conjunto"?
PJ: Livrar-se do medo.
K: Sem medo. É isto? Ou é que - por favor ouçam - ou é que nós achamos que estamos seguros na nossa
separação?
PJ: Sim, senhor.
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PJ: Isto começa (inaudível)
K: Apenas ouça madame ao que eu disse. Cada um de nós pensa, porque temos um nome particular uma
forma, um trabalho, uma conta no banco pertencemos a uma nação em particular, um grupo, que estamos
seguros. E eu digo: você está seguro? Obviamente não está. Está acompanhando? Você quer estar seguro
completamente no seu isolamento e no momento em que está isolado, não pode estar seguro. Isto é o que
cada nação está dizendo. Precisamos estar seguros, precisamos produzir armamentos precisamos nos
proteger de vocês. Cada ser humano quer estar seguro em seu isolamento. Ah, pelo amor de deus! E quando
você está isolado nunca poderá estar em segurança. Não é um fato?
PJ: Sim.
K: Portanto se isto é um fato, não se isole. Você vê que você não aceita o fato e diz que é assim e você ainda
se atém ao fato. Esta é uma geração sem esperança, não é? Não senhor. Estamos mostrando que há uma
segurança total e completa quando estamos juntos. Você entende? Quando estamos pensando juntos. E
apenas assim pode surgir uma boa sociedade que é correta, moral, que terá paz - você sabe. Nisto há
segurança, e não no que temos agora. Basta. Vamos nos encontrar depois de amanhã, não é mesmo?
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