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Asheville, Carolina do Norte, E.U.A., 12 de Agosto de 2014 

Condicionamentos Humanos - O Oitavo 

Estamos acostumados a medições no mundo técnico-funcional o que é na 

verdade muito benéfico. Quando construímos uma ponte ou uma casa, um 

avião, um submarino, uma nave espacial, uma autoestrada, um centro 

comercial, entre muitas outras coisas, então nessas muitas dimensões 

abundam as medições meticulosas e cuidadosas. 

Mas quando este assunto centrífugo é arrastado para o centrípeto, torna-se 

um condicionamento evidente e prejudicial, dando origem a problemas 

psicológicos complicados. Caímos para uma área horrível de comparação, 

competição, inveja, medo, ânsias, ciúme, intolerância, ilusões, dor, agonia, 

procuras, paradoxos, e sabe-se lá que mais. 

“Tu” és alto, “eu” sou pequeno 

“Tu” és branco, “eu” sou preto 

“Tu” és elegante e bonito, “eu” não sou 

“Tu” és um diretor, “eu” sou um empregado 

“Tu” és rico, “eu” sou pobre 

“Tu” és um sucesso, “eu” sou um falhanço… e por aí adiante. 

Serão necessárias estas medições do foro psicológico? Elas são necessárias 

para a nossa paz, proteção, progresso e prosperidade? 

Descubram por vocês e para vocês mesmos. Sejam uma luz para vocês 

mesmos. Não pertençam a um rebanho de carneiros que permanecem na 

estupidez dos chamados “valores sociais”! 

Algumas perceções: 

1) O amor nunca morre através da separação, nunca. Quanto muito, isso 

poderá acontecer através de demasiada proximidade. 

2) Nos relacionamentos, noventa por cento da linguagem é um modo de 

evitar o amor. Nós criamos uma enorme muralha de palavras para 



escondermos o facto da fragmentação (“condição-“eu”) na nossa 

relação. 

3) O Amor é Arte Sagrada. 

4) Não se banqueteiem; não façam jejuns. 

5) Descubram uma área do cérebro que tenha permanecido intocada 

pela busca do vir a ser (algo) (do tornar-se algo)! 

6) A estrutura-experiência da condição-“eu”, enredada na vaidade e nos 

interesses pessoais velados, não consegue tocar esta Vitalidade 

Existencial, Virtude e Veracidade! Todas as “tuas experiências 

espirituais” são fezes fedorentas! 

7) A Perceção Interior pertence a “Ninguém” ou” Nenhum Um (eu)”! O 

“eu” e o “tu” pertencem a todas as tretas! 

 

Jai “ Nenhuma-Medição” 

 

 


