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Algumas Perspetivas 

1. Continuem, continuem, sabendo que uma pessoa está disponível no campo da fragmentação 

falsa, que é esta “condição-eu”, a mente, o ego & os seus caprichos, onde nada de bom irá 

crescer de forma graciosa; porque não é o campo da felicidade da Liberdade, Vida & Amor! 

É na verdade, a área da culpa, credulidade, ganância, recompensa e dependência de um 

pequeno e mesquinho “deus”, a par de uma vaidade desprezível e de muitos interesses 

pessoais velados e subtis. 

2. Se uma pessoa despertar para esta, nossa, situação mental, será muito difícil continuar deste 

modo e então, pode florescer uma transformação com a fragrância da liberdade 

relativamente ao sufoco provocado pela mente, levando a Swadhyay, Tapas e Ishvar 

Pranidhan na dimensão da Vida. 

3. Ninguém vos diz das profundezas do seu ser; do fundo do coração, que vos amam; nem os 

vossos pais; os vossos irmãos ou irmãs; os vossos filhos ou filhas; a vossa mulher; os vossos 

amigos; ninguém! Ninguém vos quer ver como são. Todos vos pedem para serem alguém 

que imaginam, de acordo com as suas expectativas, obsessões, especificações, padrões e 

cinismo. Eles tornam-se cínicos, porque eles também são defraudados desse modo! 

4. O ego tem enorme capacidade para se esconder através de muitas manobras caprichosas e 

astuciosas. Mas, nós, como vida, temos uma capacidade enorme de consciência para nos 

elevarmos acima dos nossos preconceitos, mágoas, ambições, muitos condicionamentos, 

bem como outros conceitos mentais estúpidos que recolhemos de outros. 

5. A essência da religião, na dimensão mais profunda, é a re-encarnação como uma 

consequência do findar de todo o sofrimento psicológico, que é o prazer sádico da nossa 

autocomiseração. Viver é confiar na nossa energia de investigação sobre as atividades do eu, 

da mente, das emoções, do ego. 

6. As organizações religiosas perderam o seu significado e relevância. Elas irão colapsar mais 

depressa do que podemos imaginar. Não há futuro para proclamações sobre a verdade 

regimentadas, Tudo isto, são agora, entraves para a Divindade: A CONSCIÊNCIA 

HOLÍSTICA LIVRE DE DIVISÕES. Deixem a órbita da energia humana do entendimento 

revelar-se a todos os investigadores sérios. Deixem essas tais pessoas estar disponíveis para 

o sal da Terra. 

7. Uma vez, há muitos anos atrás, duas senhoras pias, interessadas em assuntos espirituais, 

vieram desde o Canadá até Saanen (Suíça) para escutarem as Palestras de J. Krishnamurti. 

Antes da palestra começar, foram ás compras a Gstaad – uma cidade próxima – e 

encontraram JK num centro comercial caro escolhendo gravatas. Isto fez com que 

concluíssem que uma tal pessoa não poderia ser “espiritual” e não fazia sentido escutarem as 

suas palestras, para as quais, tolamente, tinham vindo deste o Canadá. Então, deixaram 

Saanen, apanhando o primeiro comboio para Zurique e depois voaram de volta para o seu 

país! 

Jai Perspetivas  


