Prem Rawat nasceu na Índia em 1957.
Aos quatro anos, começou a falar sobre o
tema da paz a grandes multidões que se
reuniam para ouvir o seu pai, um professor
respeitado. Com treze anos, foi convidado a
ir a Londres e a Los Angeles partilhar a sua
perspetiva única sobre a paz: que a paz é um
direito humano fundamental que qualquer
pessoa pode sentir.
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Desde então, tem viajado continuamente
pelo mundo partilhando a sua mensagem
com milhões de pessoas de todos os
quadrantes da vida, desde líderes mundiais a
camponeses no limiar da subsistência. Piloto
altamente qualificado, Prem Rawat tem
voado vezes sem conta à volta do planeta
para tornar a sua mensagem acessível aos
que querem ouvi-la.
Em 2001, fundou a Fundação Prem Rawat
para promover a dignidade, a paz e a
prosperidade para todas as pessoas.

ensaiadas.

Comparada com a idade da Terra,
a tua vida é um momento.
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DO EDITOR
Recentemente, o meu pai Prem Rawat afirmou: “A paz vai ser a maior conquista da
humanidade. Não a tecnologia… mas a
paz. E todos nós temos um papel a desempenhar para tornar isso possível.”
Há mais de cinco décadas que Prem Rawat,
embaixador da paz, viaja pelo mundo falando a audiências grandes e pequenas sobre o
tema da paz. Toda a minha vida eu tenho ouvido as conferências
do meu pai. Claro que, durante grande parte da minha infância, eu
estava longe do impacto e importância do que ele dizia.
Quando finalmente compreendi, foi um momento de viragem na
minha vida. Percebi que, na essência, o que procuro já está dentro
de mim. Que a paz é de facto possível porque, se eu posso estar em
paz, toda e qualquer pessoa pode estar em paz. E que a paz neste
mundo não pode ser fabricada por governos ou instituições, mas
virá quando os seres humanos se reconhecerem a si próprios como
a fonte da paz.
Na nossa cultura atual tão saturada de tecnologia, pode ser um
desafio arranjar tempo na nossa vida atarefada para nos sentarmos
calmamente a ler. Mas eu descubro que, quando o faço, a minha
leitura preferida são excertos das conferências do meu pai. Há
qualquer coisa em ler as suas palavras, em vez de ouvir ou ver, que
me permite absorver de um modo único a sua perspetiva e visão.
Sempre gostei de ler as revistas ADI, e agora como nova editora
executiva das Publicações ADI, já tive oportunidade de efetuar algumas mudanças radicais no visual e no gosto da revista. Um novo
tamanho compacto, imagens coloridas que reforçam o texto e assuntos sempre atraentes retirados dos discursos do meu pai, tudo se
conjuga para tornar este número tão divertido como edificante. Espero sinceramente que goste tanto de ler “O Teu Momento” como
nós gostámos de o produzir!
Atentamente,

Premlata Rawat Hudson
Editora Executiva, Publicações ADI
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Tudo o que tens é um momento. Nesse
momento, tens de crescer, tens de aprender
alguma coisa, tens de encontrar a tua paz e
tens de sentir a tua paz. E antes que termine,
tens de ficar cheio de alegria, de paz. Tens de
reconhecer o valor de estares vivo.
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Fui ver alguns prisioneiros que me tinham
convidado a ir lá falar. Era uma prisão
muito rigorosa. Vimos arames farpados,
arames cortantes, vedações eletrificadas,
e assim por diante. E pensei: “De certeza
que os prisioneiros não estão felizes.”
Depois comecei a falar-lhes e olhei para
eles. Tinham sorrisos nos rostos.
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A VERDADEIRA FORÇA
DEBAIXO DO
PIANO EM QUEDA

18

Um homem encaminha-se para o edifício mais alto
do mundo, e está a olhar para cima a tentar ver o
topo. Sem ele saber, estão a içar um piano para o
último piso, e o piano acaba de se soltar e está a cair.
Vivemos num mundo que está constantemente a
puxar a nossa atenção. Há imensas coisas mundanas a
acontecer, mas o piano continua a cair...

42

Como seres humanos, a nossa força é a nossa
humildade. O nosso forte é a nossa doçura.
Quando as exercitamos, tornamo-nos realmente
fortes. A confusão não é o nosso forte. É bom fazer
perguntas desde que se obtenham respostas. Nesta
vida, a possibilidade da alegria está lá sempre. É só
a dúvida que se atravessa no caminho. Com a tua
força, podes superar essa dúvida.

PRONTA, NÃO À ESPERA
UMA REALIDADE
FUNDAMENTAL

28

Tu és tridimensional. Há muitas, muitas camadas em ti.
Não há um único elemento que possas apontar e dizer:
“É isto que eu sou,” porque não se trata da composição,
não se trata de ideias, não se trata de teorias. Trata-se
de facto da realidade muito básica que é tu estares aqui,
existires. Então o que significa estar vivo?
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Na natureza, nada está à espera. Está tudo pronto.
O mar está pronto? Está. O vapor está pronto?
Está. O sol está pronto? Está. A nuvem está
pronta? Está. O vento está pronto? Está. A chuva
está pronta? Está. A respiração que entra em ti é a
tua gota de água, e salpica-te de vida. Então, por
favor, pergunta a ti próprio: estás à espera? Ou
estás pronto?

Eu olhei para eles.
Tinham sorrisos nos rostos.
E um deles...
Ainda estou a ver-lhe o rosto e o sorriso.
Nem eu consigo sorrir assim.
Ele estava profundamente feliz.
Fiquei chocado.
9
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AS PESSOAS VÃO A SEMINÁRIOS E A PALESTRAS
ou lêm livros, porque querem ser melhores. Querem pro-

Começas a perceber que a vida
está a passar muito depressa.

gredir no trabalho, ser ricas, ser melhores cozinheiros,

E a pergunta é:
Será que alcançaste
o que realmente
querias alcançar?

melhores mães, melhores condutores, melhores pilotos.
Mas aquilo de que falo não é de te tornares melhor.
É de te veres a ti próprio, de compreenderes quem és.
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Para muitos de nós, tudo na vida tem a
ver com alcançar. Alcançar nome, alcançar
fama, conseguir realizar qualquer coisa. Mas
não conseguimos ver e apreciar o que já alcançámos. E sem essa apreciação, a vida é como
comida sem sabor. É como comer um gelado
que não é doce. Então o que será que precisamos de apreciar?
Vivemos as nossas vidas. Temos os nossos
empregos. Uns dias, as coisas correm bem.
Outros dias, não correm tão bem. Uns dias,
sentes-te a arrastar os pés. Outros dias, sentes-te a voar, até que bates numa parede. Depois
tens os sábados e domingos de folga. E quando chega segunda-feira, fazes o mesmo; e
terça-feira, o mesmo, e assim sucessivamente.
Sábado e domingo, a mesma coisa. Até que
um dia o teu bolo de anos tem tantas velas
que é difícil apagá-las. Aí começas a perceber
que a vida está a passar muito depressa. E a
pergunta é: será que alcançaste o que realmente querias alcançar?
Neste mundo só há duas maneiras de sobreviver: uma, é encontrares a alegria, a beleza, a maravilha que te enche o coração; ou
então, suprimires o sentimento. É triste, mas
é o que muita gente faz. Aprende a viver sem
sentir o desejo da verdadeira alegria. Porque
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pensamos que a nossa felicidade está associada ao que conseguimos alcançar. Quando
temos uma boa casa: “Ah, sim. É ótimo.”
Quando temos um bom carro: “É ótimo.”
Quando temos uma boa esposa, é ótimo.
Quando temos um bom marido, é ótimo.
Quando temos bons filhos, é ótimo. Mas sabes que a felicidade não tem nada a ver com
essas coisas? Há muita gente que diz isso e soa
bem, mas eu estou numa posição única para o
dizer, porque acabo de testemunhar algo que
até a mim me chocou. Sou eu que falo de felicidade, de paz, de alegria. Então as pessoas
estão à espera que eu esteja num estado de
constante felicidade ou constante alegria, o
que não é verdade.
Fiquei chocado, quando fui à prisão. Não
que eu tivesse feito alguma coisa errada. Fui
à prisão ver uns prisioneiros que me tinham
convidado para ir lá falar. Era uma prisão muito rigorosa. À medida que nos aproximávamos, vimos arames farpados, arames cortantes, vedações eletrificadas, e assim por diante.
E eu pensei: “De certeza que os prisioneiros
não estão felizes.” Depois comecei a falar-lhes
e olhei para eles. Tinham sorrisos nos rostos.
E um deles… Ainda estou a ver-lhe o rosto

e o sorriso. Nem eu consigo sorrir assim. Ele
estava profundamente feliz. Fiquei chocado.
E ao mesmo tempo, sei que a realidade e a
alegria existem no coração de cada ser humano. Sei que a paz existe no coração de cada
ser humano. Ninguém é privado desses tesouros humanos tão essenciais. Ninguém. Toda
a gente vem a este mundo com os tesouros
mais incríveis que se possam imaginar.
Olha para o mundo. Há lutas e lutas. E há
pessoas que aceitam a luta como legítima. E
eu pergunto-lhes: “Porque é que têm boca?
Sabem quantos dicionários há? Sabem quantas enciclopédias há? Porquê? Se não vão falar,
porque é que até falam uma língua?” Mas há
pessoas que dizem: “Não, não, não. Não falem com o inimigo. Temos de lutar.”
Não estou a tentar mudar-te. Estou só
a tentar dizer-te que aquilo que procuras está
dentro de ti. Sempre esteve e sempre estará.
Quem és tu? Pensa nisso. Estás aqui no planeta Terra, e não por muito tempo. Lamento. Mas quem és tu? Eu tenho uma coisa no
bolso que mostro às pessoas. É um frasco
cujo conteúdo representa noventa e nove por
cento de um ser humano. É só hidrogénio,
oxigénio, cálcio, carbono, azoto e fósforo. Só

isso. Isso és tu. Isso sou eu. Este frasquinho, o
que contém, representa sete biliões de pessoas
vivas hoje. E um dia, estes noventa e nove por
cento de um ser humano serão queimados,
enterrados ou lançados ao mar. Estes noventa
e nove por cento têm estado aqui há muito,
muito tempo e estarão aqui por muito, muito
tempo.
Quando alguém morre, as pessoas dizem:
“Oh, ele partiu.” Ele não partiu. Continua
aqui, e vai continuar aqui. Lembra-te: “O pó
ao pó” e “As cinzas às cinzas.” Bem, foi daí
que veio, é para aí que vai, e é aí que vai ficar até voltar de novo. A natureza começou a
reciclar há muito tempo. É um facto. Então,
será que tu és esses noventa e nove por cento? Ou és mais alguma coisa? És alguma coisa
que eu não posso tirar do bolso?
Vou contar-te uma história. Havia uma
selva. E nessa selva, havia um leão. E o leão
era o rei. Era implacável. Sempre que estava
com fome, atirava-se aos animais e matava
muitos. E depois só comia um. Assim, todos
os animais perceberam que muito em breve
não sobrariam muitos. Então foram ter com
o leão e disseram: “Temos um pedido. E o
pedido é que nós voluntariamente te envia-
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Quem és tu?
Tenho no bolso algo que
mostro às pessoas.
É um frasco cujo conteúdo
representa noventa e nove por cento
de um ser humano.
É hidrogénio, oxigénio, cálcio,
carbono, azoto e fósforo.
remos um animal por dia, para que tu não
mates brutalmente até mesmo os que não
comes. Assim, não tens de ir à caça. Todos os
dias, um animal virá até à entrada da tua caverna. E tu podes comê-lo e ficar satisfeito.”
O leão disse: “Está bem. Parece-me bem.”
E era muito triste para o resto dos animais,
mas era melhor do que o que estava a acontecer. Então escolhiam um animal. A família
desse animal ficava muito triste. E todos os
outros ficavam muito tristes. Mas mandavam
o animal. E ele era comido.
Um dia, chegou a vez de um coelhinho.
Como não tinha escolha, começou a andar
em direção à caverna. E andava, andava, andava. E pensava para consigo mesmo: “Tem
de haver uma maneira. Este leão tem de ter
uma fraqueza. E eu tenho de explorar essa
fraqueza.” E andava, andava, andava. De propósito, o mais devagar que podia, sem pressa.
E chegou horas atrasado. O leão estava furioso: “Anda cá! Vou comer-te! Isto é péssimo!
Acabaram-se os acordos. Vou começar a matar todos como costumava fazer. Porque é que
te mandaram a ti? Nem sequer me enches a
boca. E chegas tarde!”
O coelho disse: “Pára aí. Deixa-me explicar o
que aconteceu. Todos os animais perceberam
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que um coelhinho não é uma refeição completa. Então enviaram-te cinco de nós. E ao
virmos para aqui, encontrámos outro leão. E
esse leão disse que ia comer-nos. E nós explicámos-lhe: “Não, não. Não. Nós somos para
o leão grande.” Mas acredita, aquele leão era
ainda maior do que tu. E disse que não queria
saber de ti. Então comeu os outros quatro. Eu
corri para salvar a vida. E aqui estou. Come-me.” O leão ficou ainda mais furioso e disse:
“Quem é esse leão? Onde está ele? Vou ajustar
contas antes de te comer.” E o coelho disse:
“Está bem, vem comigo. Vou mostrar-te.”
Então o coelho levou o leão a um poço. E
disse: “Ele está ali dentro.” O leão olhou para
baixo e rugiu. E ouviu o eco do poço e viu o
reflexo na água que lhe pareceu maior! Imediatamente recuou e disse: “Este leão é maior.”
Então o coelhinho disse: “Vês? Eu disse-te. Ele é maior do que tu. É mais feroz do
que tu. Parece que tens os dias contados. Vais
ter de fugir.” E o leão disse: “Não, vou lutar
com este leão!” O coelho perguntou: “Tens
a certeza?” “Absolutamente! Tenho de lutar!
Só pode haver um rei. E quero ser eu o rei.
Não ele!” E imediatamente, o leão saltou para
dentro do poço. E o coelho e todos os outros
animais ficaram muito felizes,
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Na única vida
que tens,
não teres abraçado a paz
seria uma tragédia.

saber, continuo sem saber, continuo sem saber,” até que ficou só um bocadinho. E um
sábio pegou nele, colocou-o num prato e ofereceu-o ao rei. O rei provou e disse: “Agora
sei!”
Sabe. Não leias apenas sobre a paz. Não discutas apenas a paz. Sente a paz. Não ouças só
as descrições, não ouças só as definições, não
ouças só as discussões. Mas sente a paz.

Qual foi a fraqueza do leão que o coelho explorou? O leão não percebeu que o som
que ouviu era o eco do seu próprio rugido e
o reflexo que viu era dele próprio. Foi essa a
fraqueza: não saber quem era.
Há pessoas que conseguem suster a
respiração durante mais tempo, mas a regra
geralmente aceite é que podemos estar sem ar,
sem respirar, três minutos. Podemos sobreviver três horas a um frio intenso sem qualquer
proteção, depois entramos em hipotermia.
Podemos viver três dias sem água. E sem comida, podemos viver três semanas. Estas coisas são importantes. É por isso que precisamos
de ar limpo. É por isso que precisamos de um
abrigo limpo. É por isso que precisamos de
água limpa. E é por isso que precisamos de
comida limpa. Não comida contaminada. Isto
é do conhecimento geral.
Mas de que mais precisamos? Precisamos
de pensamento limpo. Se os teus pensamentos estão contaminados, não importa o que
faças, a paz não se aproxima de ti. E ninguém dá atenção a isso. Todos os dias: “O
que é que estou a fazer? O que é que estou
a fazer? O que é que estou a fazer?” Dúvida,
dúvida, dúvida, dúvida. Achas que acreditar
é mais fácil do que saber? Não! Acreditar é

É isso que tem de acontecer. Sei que
há pessoas que dizem: “Como é que isso é
possível?” Fácil. Muito, muito fácil. Porquê?
Como? O que quer que procures está dentro de ti. Há uma coisa que nunca tens de
procurar. Sabes o que é? A paz. Há pessoas
que estão à procura há muito tempo. Já procuraram aqui, já procuraram ali, por causa
de definições, discussões, ideias, conceitos.
“Onde está a paz?” “No cimo da montanha.”
Só no cimo da montanha? Se não a encontraste em baixo, não vais encontrá-la no cimo.
A paz é a única coisa que não podes procurar. A alegria é a única coisa que não podes
ir buscar, porque já está dentro de ti. Ando a
dizer isto há tanto tempo. E sempre que digo,
dá-me uma tremenda sensação de alegria.
Aquilo que procuras está dentro de ti. Fim de
definição. Fim de discussão.
O que é que tens de fazer? Tens de conhecer
a arte de olhar para dentro. É uma arte. Conhece-la? Conheces a arte de criar. Será que
conheces a arte de admirar? Conheces a arte
de testemunhar? Conheces a arte de apreciar?
Ver, tal como é. Admirar, sem outros desejos.
Reconhecer, com sinceridade. Aceitar, com
compreensão. Sentir, sem barreiras, a beleza
que está dentro de ti. É só isso que é preciso.
Ver, e pela primeira vez, ver realmente.
Compreender, e compreender as coisas pelo
que elas são. Abre os olhos. Abre o coração.
Tu sentes o frio e sentes o calor. Sentes o toque da seda e o toque do tapete, e sentes o
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muito mais complicado. Saber é muito mais
simples. As pessoas estão a tentar acreditar
há muito tempo. E esses crentes continuam
a escrever novos livros e a apresentar novas
definições, porque ninguém sabe. Mas quando sabes, não há razão para te pores a tentar
definir o que quer que seja. Sabes.
Outra história. Uma vez, à corte de um rei,
alguém trouxe uma manga. Ao ver aquele curioso fruto, o rei perguntou: “O que é?” O
embaixador respondeu: “Uma manga.” O rei
perguntou: “O que é uma manga?” “É um
fruto.” O rei, ainda curioso, ordenou aos ministros que lhe dissessem como era o sabor.
A manga foi aberta e cortada às fatias. Uma
pequena porção foi dada a um dos ministros
que comeu e disse: “De facto, sabe muito
bem. É doce.” O rei disse: “Continuo sem
saber o que é uma manga.” O segundo ministro levantou-se: “Eu digo-lhe.” Então comeu
um bocadinho da manga e disse: “Bom, efetivamente, tem um agradável sabor a nozes.
Uma leve acidez lá no fundo. Mas é agradável
e doce, e tem um belo aroma penetrante.” E
o rei disse: “Continuo sem saber.”
E a manga circulou a toda a volta, e toda a
gente explicou. E o rei dizia: “Continuo sem

Há uma coisa que
nunca tens de
procurar.
Sabes o que é?
A paz.
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A alegria é a única
coisa que não podes
ir buscar, porque já
está dentro de ti.
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toque da cara dos outros. Eu não estou a dizer que isso esteja certo ou errado. Estou a
dizer que também podes sentir a paz que está
dentro de ti.
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Será que isso é espiritual? Não. Há pessoas que gostam de espiritualidade. Tenho de
confessar uma coisa. Não sou uma delas. Se
gostas de espiritualidade, força. Não te vou
convencer a saires daí. Tens o direito de acreditar no que quiseres acreditar. Só estou
ua
ns,
dizer: “Conhece.” Na única vida que tens,
não teres abraçado a paz seria uma tragédia. Estou a tentar evitar que aconteça essa tragédia.
Aquilo em que as pessoas acreditam não me interessa. Este mundo é
das
grande. Há sete biliões de pessoas. E todas
ntece.
elas têm a sua versão de como tudo acontece.

Que tenham a liberdade de acreditar no que
quiserem. Todos nós precisamos dessa liberdade. Mas quando se trata de paz, é preciso
conhecer. Não um dia, mas todos os dias para
o resto da nossa vida. Aprecia. Admira o que
é mais digno de admirar e que reside dentro
do teu coração. Ao conheceres isso, vais experimentar liberdade como nunca experimentaste.

Conhece a arte de olhar para dentro.

É uma arte.

Conheces a arte de apreciar?
Ver, tal como é.
Admirar, sem outros desejos.
Reconhecer, com sinceridade.
Aceitar, com compreensão.
Sentir, sem barreiras,
a beleza que está dentro de ti.
É só isso que é preciso.

Quem és tu?
És alguma coisa que
eu não posso tirar do
bolso?
O TEU MOMENTO
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Ilustrações de Premlata Rawat Hudson

ivemos num mundo que puxa constantemente
a nossa atenção. Acontecem tantas coisas
num dia que nos esquecemos de como tudo
começou e como tudo acaba. Para perspetivar isso,
digamos que há um edifício novo. Acabou de ser
construído e é o edifício mais alto do mundo. E
há uma pessoa que o quer ver. Ela dirige-se para
o edifício, fica em frente dele, e olha para cima
tentando ver o topo do edifício. Sem ela saber, estão
a içar um piano para o último piso e o piano acaba de
se soltar e está a cair. Está a cair com tal velocidade
que quando a pessoa for atingida pelo piano, vai ficar
bem achatada.

Agora, falemos de outra coisa. O piano
continua a cair. Mas falemos de outra coisa. O
que há para dizer? Ah, há tanta coisa. Há uma
guerra a acontecer, outra guerra a acontecer. Há
crises a acontecer por todo o mundo. Existe, é
claro, a grande crise económica a acontecer no
mundo ocidental. E as pessoas andam a desviar-se de balas à esquerda e à direita, tentando
conseguir uma vida melhor. E o piano continua
a cair.
Tudo isto está a acontecer no mundo. Literalmente, em cada canto do planeta há algum
problema a acontecer. E contudo existe um
problema, que é o piano em direção àquela pessoa. Ela não o vê. Se fores tu a pessoa que tem o
piano a cair-lhe em cima, o que achas que devia
acontecer? O que seria importante para ti?
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Estou a tentar traçar um cenário e comparar
duas coisas. Por um lado, há um milhão de conversas a decorrer numa cidade. As pessoas falam
de como chegaram hoje atrasadas, como isto
e aquilo não acontece, como têm de despedir
o empreiteiro, como têm de mudar a alcatifa,
como ainda não têm o contrato do telemóvel.
Há imensas coisas mundanas a acontecer.
Mas o piano continua a cair. E o que é que
te devia preocupar? Desviares-te do piano? Não
vai acontecer. As pessoas já tentaram. Estão a
tentar há muito, muito tempo. Estou a começar
a reparar numa coisa acerca de nós, seres humanos. Por um lado, somos muito inteligentes. Conseguimos ir à Lua. Fizemos imensas
invenções. Mas às vezes simplesmente não entendemos. A mesma falha continua a acontecer
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há milhares de anos. Não apenas há um ou dois
ou três ou quatro, mas há milhares de anos. E
continuamos a dizer: “Hm, pode resultar!”
Por falar em otimismo. Em algumas coisas, o
nosso otimismo é tão exagerado que roça a loucura. Deixa de ser otimismo. Mas é o que fazemos. Não aceitamos o que é óbvio, o que é real.
Aliás, as pessoas têm medo disso. Chegaram até
a inventar a ideia de que, para ter paz, é preciso
desistir do trabalho, desistir dos filhos. É preciso
desistir de tudo e ir para um mosteiro.
Quem é que inventou isso? Claro, num mosteiro, vais ser menos incomodado, porque não
há assim tanta coisa para te incomodar. Não tens
de cozinhar ou decidir se vais a um restaurante
ou a qualquer outro lado. A campainha vai tocar
e aquela é a tua comida, seja o que for. Mas
mesmo os monges não ficavam satisfeitos com
isso. Alguns deles inventaram o cappuccino,
sobremesas incríveis, champanhe! Há uma coisa
na tua cabeça que anda por todo o lado, daqui
para ali, dali para acolá.
Porque é que anda de um lado para o outro?
Nós queremos satisfação. Concordas? Ninguém tem problema com a palavra satisfação.
“Ah, sim, isso é óbvio. Eu quero ser advogado, e
quero ter uma boa carreira. Porque isso me traz
satisfação!”
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Isso, eu não tenho de te provar. Tu sabes. Mas
sabes o que significa realmente satisfação? Contentamento. Procura no dicionário. Mas quando eu digo contentamento, a reação é: “Oh,
não, não concordo com isso. Não faço nada por
contentamento.” Acham que o contentamento
é obrigatório ou opcional? A propósito, o piano
continua a cair. Mas o contentamento é obrigatório ou opcional? É obrigatório. Graças a Deus
que é obrigatório.
Não é mais complexo do que um bebé a chorar. E quando o bebé é consolado, o choro para.
A mãe conhece esse segredo. Quando o bebé é
muito, muito pequeno, não serve de nada dizer
ao bebé: “Não deves chorar.” O bebé não vai
compreender. Mas a mãe sabe que alguma coisa não está bem. E normalmente, a culpada é a
fralda. Então a mãe vê a fralda. Se a fralda está
bem, a passo seguinte é: “Tens fome?” E se não
for isso: “Talvez estejas cansado?”
Agora já és crescido, mas para ti é igual: quando a satisfação acontece, quando existe contentamento, a pessoa está no estado em que precisa
de estar. E tudo o que fazemos na nossa vida é
tentar ter essa satisfação.
Agora estamos a chegar ao fundo da questão.
O que achas que te satisfaz verdadeiramente?
Se disseres “família”, eu não discordo. A fa-

mília pode ser muito gratificante – se forem
boas pessoas. Se não forem, isso pode tornar
as coisas muito, muito más. A tua carreira? Os
teus amigos? Os teus passatempos? Continuo a
concordar, mas há mais uma coisa. A fonte da
satisfação, a fonte do contentamento não é outra senão tu próprio.
Tu és o um. Já ouviste isto antes, não é verdade? “Tu és o um.” Já alguma vez pensaste no
“um”? Um é uma unidade, um todo. Qualquer
coisa menor do que um é zero-vírgula-noventa
e nove, noventa e oito. Não é um. Dois é só
uma replicação do um. Três? Três do um. Mas
há esse um. Quem é o um? Tu és o um - sobre
o qual o piano está prestes a cair. É assim que é.
Sendo assim, o que pode fazer o um antes que
o piano o atinja? É disso que eu falo. Que tens
o desejo de estar satisfeito; que tens o desejo de
estar preenchido; e que tens a fonte desse preenchimento dentro de ti. Dentro de ti está a fonte
da alegria. Dentro de ti está a clareza. Dentro de
ti está a sede. Dentro de ti está a simplicidade.
Dentro de ti está o poço que pode saciar a tua
sede. Dentro de ti estão as respostas. Dentro de
ti está a magia da existência.
Há muita gente que diz: “Se isso é verdade,
porque é que eu não sei?” Porque toda a gente

assume que aquilo de que está à procura não
está dentro dela. Está noutro lugar qualquer.
Quando vais à mercearia, a primeira coisa que
fazes é verificar o frigorífico para veres o que
tens. Depois fazes a lista das coisas que não tens.
E então podes ir comprá-las. Qual é o interesse
de ires comprar coisas que já tens? Mas é isso
que fazemos com aquilo de que precisamos na
nossa existência.
O que é que eu tenho? Quem nos educa sobre esse assunto? Assumem-se tantas coisas: “O
que é bom está muito longe de mim.” Quando na realidade o que é bom reside no coração
de cada ser humano. Sempre residiu. Olhamos
para as complexidades das nossas sociedades.
Olhamos para a tecnologia e ficamos aturdidos:
“Uau! Para onde vai o mundo?” “O que mais
irão descobrir?”
O verdadeiro génio foi na verdade a pessoa
que disse: “Precisamos de comunicar com as
pessoas que vivem do outro lado do vale. Talvez
possamos usar tambores.” Ainda estão a tentar
aperfeiçoar isso. Porque dantes, quando iam ter
com o Zé do Tambor e diziam, “Eu preciso de
dizer isto àquele vale. Podes tocar isto no tambor para mim?” O Zé dizia: “Olha, é bom que
seja importante.” E, claro, o Zé tinha de ser uma
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pessoa razoavelm
razoavelmente sã. Porque uma batida errada, e tinhas um
uma guerra nas mãos. Por isso o
Zé tinha de ser competente.
co
E o Zé sabia que,
se ia tocar o tambo
tambor, tinha de ser exatamente o
que era necessário – e importante.
E hoje? Tudo o que não é importante: “Onde
estás? Como estás? Po
Porque é que não me enviaste um SMS?” O tele
telefone toca: “Está?” “Olá.
Só queria ligar pa
para saber se estavas aí.” Pensavas
que eu estava morto?
Lembra-te, o piano continua a cair. E o que
quer que a pessoa decida fazer, precisa de se focar. Não achas? O piano é o piano. Tu és tu. E
só por causa do que está a acontecer na situação
difícil, precisas de foco. A questão é, estás focado na tua vida?

Que pensamentos cultivas, todos os dias?
Gratidão? Ou, “O que mais me irá acontecer?”
Tens ambas as possibilidades.
Tens a possibilidade de estar num lugar
onde cultivas esse pensamento único e belo
de gratidão, de preenchimento. Ou tens a
possibilidade da confusão. A confusão não te vai
trazer satisfação. Nunca trouxe, nunca vai trazer.
Conhecer, sentir, experimentar, vai.
Não me interpretes mal. Não estou a falar de
acreditar. Eu sei que existem os que acreditam.
E eu tenho novidades para eles. Saber é um
patamar acima. Se és dos que acreditam, saber
abrange acreditar. Mas acreditar não abrange
necessariamente saber. Assim, sabes o que és?
Sabes?

Como seres humanos, nós não estamos
nada focados. E a consequência é, estamos por
todo o lado. A destruição tornou-se o nosso
forte. Se a destruição se tornou o nosso forte,
estaremos a destruir o tempo que cada um de
nós tem na Terra? 25.000 dias é o número que
temos numa vida de setenta anos. E não é muito. Então onde está o foco?
A questão é: será que o foco é ter alegria nesta
vida? Será que o foco é estar satisfeito, estar preenchido? Ou será que o foco está na confusão?

Eu cito Sócrates, Kabir, e tantos outros que
ao longo da história disseram às pessoas que tudo
aquilo que elas procuravam estava dentro delas
e por isso deviam focar-se em si próprias. Eu
digo isso às pessoas e elas dizem: “Hmm, o quê?
De que estás a falar? ‘Conhece-te a ti próprio.’
Eu não vejo nada em mim próprio!” Há uma
razão para isso. É muito simples. Quanto mais
te afastas de um objeto, mais vês. Certo? Estás
à superfície da Terra. Não consegues ver muito
da Terra. Quanto mais alto subires, mais vês. E

quanto mais alto e mais alto subires, mais e mais
vês. Até que a vês toda. E então até vês o espaço
em redor. Mas isso tem um preço. Quando te
afastas assim tanto da Terra, chegas a um ponto
em que já não vês a Terra. É esse o preço que
pagas.
Quando não consegues ver-te a ti próprio, a
razão é estares muito longe. Quando não consegues ver ou sentir o coração, a razão é estares
muito longe. E quando não consegues ver a preciosidade de cada segundo, quando não consegues ver a preciosidade de cada respiração que
entra em ti, a razão é que estás muito longe. E
a razão pela qual não consegues ver o piano que
está a cair é que ele está muito longe.
Comecei a dar este exemplo há algum tempo.
E tenho pensado nele. Podes aplicá-lo a tudo
na tua vida. Se não vês sanidade na tua vida,
é porque estás muito longe. Aproxima-te um
pouco mais de ti próprio e vais compreender a
preciosidade desta existência. Vais compreender
este tempo que te foi dado. Vais compreender
como é importante estar satisfeito, estar agradecido por aquilo que tens.
Ninguém aprecia um presente como a vida
até ser tarde demais. E isso é uma tragédia. Há
muitas pessoas que me telefonam depois do mé-
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dico lhes telefonar. O médico disse-lhes: “Mm,
Mm! Só tens uns meses de vida.” Eu sei o que
acontece: “É a pior notícia que eu já ouvi. Oh
não! Já não vou cá estar muito tempo.”
Desculpa? Achavas mesmo que ias cá estar
para sempre? Vês como nos afastámos tanto da
realidade? “Tenho de pôr a minha vida em ordem.” Se dizem isso, significa que está em desordem. E deviam tê-la posto em ordem sem o
telefonema do médico.
As pessoas pensam que a palavra dos médicos
é Deus. Ou seja, os médicos nunca se enganam.
Nunca! Trabalho com muitos médicos e não
tenho nenhum problema em dizer-lhes o que
penso. Nenhum mesmo. Respeito-os, porque
estudaram muito. E desempenham uma função
muito importante. Mas começarem a acreditar
que têm sempre razão é problemático.
Somos todos seres humanos. Somos sempre
frágeis, sempre. Os dados foram lançados no
dia em que respiraste pela primeira vez. Compreendes o valor da respiração? Tudo começa
aí. Quando um bebé nasce, o foco de todos é:
“Está a respirar? Está a respirar? Está a respirar?”
Não respirar não é nada bom. E então, o maior
dos milagres acontece: a primeira respiração é
inalada. O sangue começa a circular e a cor da
pele muda. Até esse momento, o sangue vem da
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mãe para o bebé através do cordão umbilical.
E agora é enviado o sinal: “Está pronto.” E devagar o sangue começa a diminuir. A primeira
respiração. O milagre da existência!
Como é que acaba? Do mesmo modo. Começa com a primeira a entrar – não a sair, a
entrar! E acaba com a última a sair, e não a entrar. Cada respiração é única. E depois outra. E
outra. E outra. E enquanto isso acontecer, estás
vivo! Vivo!
Então, porque é que estou a trazer a
respiração para aqui? Será que estás grato pela
respiração? Reconheces o valor da respiração? Se
não reconheces, estás muito longe. Aproximate. Aproxima-te de ti próprio, do teu ser, da
tua existência, do teu coração. E floresce na
satisfação que vem de te conheceres a ti próprio.
É a satisfação mais doce que existe.
É portátil? É. Vai para onde fores. Queres
satisfação? Volta-te para dentro. Aí está ela. Será
que funciona em zonas de guerra? Funciona!
Porque quando te reconheces a ti próprio, a paz
está lá. A tua paz está dentro de ti. Sempre esteve e sempre estará. Chama-lhe o que quiseres.
Não importa.
Então aproxima-te e sincroniza-te com a
tua existência. Aquilo que procuras está dentro
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de ti, e tu procuras em todos os outros lugares.
Dessa maneira, alguma vez vais encontrar? Impossível.
Aproxima-te do que é realmente importante
para ti. O compromisso de estar claro tem de
ser assumido todos os dias. E na verdade, talvez
mesmo a cada momento.
Ei! O piano continua a cair. Foca-te. E se te
focares, talvez, só talvez… possas desviar-te do

seu caminho. Isso não significa que não haja outro piano. Mas talvez não este.
A boa notícia é que aquilo que procuras está
dentro de ti. A má notícia é que estás muito longe. Vem para casa. Vem para casa, para ti. E sabe.
Dá descanso a essa história de acreditar. Procura
saber. Experimenta. Não se experimenta isso há
milhares de anos. As pessoas ficavam satisfeitas
simplesmente a acreditar. Havia pessoas que
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Será que há paz no mundo?
Porque não? Porque as pessoas
estão muito longe da paz. Lutam.
E qual é a desculpa? A mais idiota: “Já lutamos há muito tempo.” Isso é
como dizeres ao polícia: “Mas, senhor guarda, eu não estava em excesso de velocidade
só aqui. Estava em excesso de velocidade desde
que saí de casa. Por isso não há problema!” E
podes imaginar o polícia. Provavelmente começa a rir-se. E a pensar como és idiota, por
dares essa informação voluntariamente.
Tu achas que não temos em nós a possibilidade
de ter paz? Há pessoas que me dizem isso: “Há demasiada ganância!” Eu sei. E uma grande dose de
acreditar. Isso de facto afundou o barco financeiro
desta vez. Houve pessoas que disseram: “Tu vales
isto.” E as outras disseram: “Uau! Ótimo.” Ninguém disse: “Então, dá-me isso.” Não, não, não.
“Em teoria, vales isto.” E quem fez isso? Algumas
das mentes mais brilhantes, educadas nas melho-
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res universidades. Ninguém
lhes disse para não serem tão
gananciosas. E fizeram isso
porquê? Por satisfação.
Sabe. Cria o hábito de
saber. Porque é um hábito.
Aquilo que fizeres mais, vais
tornar-te bom a fazer. Cria o hábito de saber, de saber o valor da
respiração. Eu não estou a dizer para
acreditares em mim. Eu nunca digo: “Acredita
em mim.” Digo: “Sabe o que eu sei.”
Sente também. E só então saberás. E se
quiseres sentir isso dentro de ti, aproxima-te
de ti próprio. Foca-te. Sai do caminho. Deixa
o piano cair. Mais um dia, mais um dia. O mais
provável é que vás ter mais um dia. E mais um,
e mais um, e mais um, e mais um.
Não desperdices os dias. Vive a vida conscientemente, com gratidão, com saber, com clareza,
com simplicidade. E prospera, e floresce. Não
como uma flor que foi cortada. Floresce como
uma flor, da maneira que deve ser.

DEBAIXO DO PIANO EM QUEDA

27

UMA REALIDADE
FUNDAMENTAL
29

A minha mensagem é sobre a frase mais curta que existe:
“Eu sou”. É a mais curta e a mais completa. O que significa
estar vivo, existir? Ninguém pode arranjar uma resposta mágica
para esta pergunta, porque não há. Tu és tridimensional.
Existem muitas, muitas camadas em ti. Não há um único
elemento que possas apontar e dizer: “É isto que eu sou,”
porque não tem a ver com a composição, não tem a ver com
ideias, não tem a ver com teorias. Tem de facto a ver com uma
realidade muito básica que é tu estares aqui, existires. E é a
realidade mais profunda para ti, se puderes compreendê-la.
É a mais completa para ti, se puderes aceitá-la.
O TEU MOMENTO

Eu vejo pessoas a ponderar o que foram
na sua vida passada. E a minha pergunta para
elas é: “Porque estás tão interessada nisso?” Se
vais comprar um carro usado, queres saber a
sua história. Esteve envolvido num acidente? Por onde andou? Etc. Mas depois tens de
olhar para o carro como ele está agora. Não
vais ficar satisfeito se alguém disser: “Neste
momento, estás apenas a ver uma pequena
parte do carro, porque é tudo o que resta.
Mas já foi o carro mais belo do universo!” O
que é óbvio é que, estando o carro à tua frente, é bom que esteja completo agora.
Imagina que alguém se aproxima de ti
e diz: “Quero vender-te uma casa.” Tu vais

ao local onde seria a casa, mas só lá há um
terreno vazio, e a pessoa diz: “Sabes, esta era
uma casa belíssima. Deixa-me mostrar-te as
fotografias.” Tu vais dizer: “Sim, bem. A parte
histórica é interessante. Mas agora não está
lá. Não posso mudar-me para lá. Não posso
viver nas fotografias.”
É a mesma coisa com a nossa existência.
O que é óbvio para ti, da maneira como és
hoje? Não ontem, nem anteontem, mas como
és hoje? E a outra coisa que nos preocupa? “O
que vai acontecer amanhã?” Somos tão atraídos por essas duas coisas: o que aconteceu na
vida passada e o que vai acontecer amanhã – e
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até depois de morrermos – que nos esquecemos completamente que estamos aqui agora.
E isso, para mim, está errado. Está completamente errado. Porque tu, como ser humano, devias compreender o valor daquela frase
mais curta e mais completa. Não é: “Quem
fui.” Não é: “O que serei.” Mas é: “Eu sou.”
Se precisas de paz na tua vida, não vais
obtê-la a partir de onde vais estar, nem vais
obtê-la a partir de onde estiveste. Vais obtê-la
a partir de onde estás. Onde estás? Estás no
magnífico planeta chamado Terra, que é tão
incrivelmente único que é inacreditável. As
pessoas olham para as fotografias de Marte e
ficam entusiasmadas: “Uau!” Quando o interesse devia ser desfrutar, compreender, adorar
a magnificência desta Terra onde estamos, o
foco é: “Ah, olha para aquilo. Marte…!” Mas
tu não estás em Marte. Estás aqui.
Há pessoas que dizem: “Precisamos de descobrir outros planetas, porque poderemos
não estar aqui um dia.” Será por isso que toda
a gente está apostada em destruir este lugarzinho, porque poderá não estar aqui um dia?
Farias isso ao teu carro? Farias isso à tua casa?
“Bem, sabes, um dia não vai estar aqui, por
isso estou a destruí-la agora, para realizar a
minha profecia de que não vai estar aqui!”
O que acontece é que se perde o ênfase
naquilo que é. Qual é o valor do agora para
ti? O que significa um momento para ti? Alguma coisa? A vida pulsou através de ti. Estavas vivo? Sim. Compreendes o que significou
aquele momento? Há pessoas que dizem:
“Bem, é muito curto, muito curto. Quero
olhar para a minha vida num contexto desde
o momento em que nasci até ao momento
em que vou morrer.” Ok, quanto tempo é
isso? Faz as contas. É muito simples. Mesmo
que vivas até aos cem anos - a probabilidade é pequena, mas desejo-te o melhor – só
tens trinta e seis mil e quinhentos dias. Não é
muito. E deixa-me condimentar um pouco a
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coisa. Para muitos de nós, a maior parte desses 36.500 dias já passou. E é por isso que é
importante para ti fazeres as perguntas certas
e obteres as respostas certas.
Não faças as perguntas dos outros, como:
“O que fui na minha última vida?” A pergunta que deves fazer é: “O que posso fazer hoje
para estar agora em paz?” Concordas que é
uma pergunta bastante boa?
E esta é a parte mais bonita de todas. A resposta, aquela que procuras, está dentro de ti.
Agora “Eu sou” começa a soar muito bem. Eu
não sou a soma dos “nãos”. Não sou a soma
da imaginação de alguém. Não sou a soma
das ideias de alguém. Não sou a soma de teorias. Mas eu sou. E há muito mais em mim
do que eu percebo, porque o que é mais real
reside dentro de mim neste momento.
Há pessoas que dizem: “Bem, não sei. O
que é o eu?” “Ah, hmm, sim, bem, sabes, ao

Não estou a pedirte que acredites em
nada. Quero que
conheças. Conhece
a beleza de estares
vivo, conhece a
beleza da existência,
conhece a beleza do
que significa estar
aqui na Terra.

longo dos anos consegui conhecer-me a mim
próprio. E às vezes irrito-me. E a maior parte
do tempo estou bem. E…” Achas que isso é o
eu? O que é o eu? Já ouviste: “Devias conhecer-te a ti próprio.” Então o que é o eu?
“Eu” e “sou” denota existência. “Eu sou.”
Então o que é esse “Eu”? Sabes? Porque não
sabes, qualquer pessoa pode vir dar-te uma
ideia: “Eu penso que és ‘bla-bla-bla’.” E é isso
que aciona o teu cérebro. “Ah, sim, já li isso.”
É uma das nossas fraquezas. Se lemos num
livro, tem de ser verdade. Como é que isso
aconteceu? Vivemos num mundo onde as
pessoas mentem sem hesitação. Nem sequer
pensam por um segundo, a mentira escorre
simplesmente. Então por as pessoas se sentarem diante de um teclado, começam de repente a falar verdade? Não. O que quer que
seja dito, escrito ou pensado, emana da mesma mente.
Mas nós achamos que, se alguma coisa está
escrita, é verdade. “Porque diz lá.” O que
aconteceu ao saber, saberes por ti próprio?
Desapareceu. E eu quero trazer isso de volta.
Se queres paz, vais encontrá-la dentro de ti.
Em nenhum outro lugar. E deixa-me dizer-te
isto: não acredites numa palavra do que eu
digo. Não acredites! Conhece por ti próprio.
Experimenta! Ah sim, és muito bom a pensar. E que tal experimentar? Podemos trazer
a experiência de volta, em que sentes em vez
de especulares?
Ao saires de casa, a tua mulher, ou marido, diz-te: “Amo-te.” E a resposta é: “Também te amo!” E o que é que se passa ao mesmo tempo na tua cabeça? “Oh meu Deus!
Tenho de acabar aquele relatório, senão vou
ser despedido.” E agora nem sequer tens de
dizer que amas alguém. Envias um SMS, e
aparece o coração no ecrã. Só isso?
Mas dizer: “Amo-te,” porque sentes esse
amor. Dizer: “Estou grato por estar vivo,”

porque te sentes vivo e agradecido. Dizer:
“Bom dia,” porque saboreias o que é bom na
manhã. Dizer “Bom dia,” porque compreendes, sentes que é um bom dia. Consegues
imaginar, só imaginar, como a tua vida seria
rica se reconhecesses - mas mais importante
ainda - se sentisses essas coisas simples e triviais? Não há limite de idade para isso. Amor,
podes sentir independentemente da idade.
Sabias? Bondade, podes sentir independentemente da idade. Verdade, podes sentir independentemente da idade. E alegria, podes
sentir independentemente da idade.
Na vida, tens escolhas. Existe dúvida,
existe clareza. Dúvida pode trazer confusão.
Clareza pode trazer alegria. Escolhe uma.
Simplesmente escolhe uma. E na tua vida?
Continuaste a escolher dúvida em vez de clareza? Se continuaste, seria bom mudares de
rumo.
E se escolheste dúvida em vez de clareza,
isso explicaria muito daquilo que se passa.
Porque se a escolha predominante tem sido
a dúvida: “Quem sou eu? Não sei, não quero
saber,” isso é uma dúvida por resolver. Continua a ser dúvida. E há quem me diga: “Ah,
isso é tudo filosofia oriental. Eu não estou interessado em filosofia oriental.” Se eu disser:
“O sol nasce a oriente,” não estás interessado
no sol? O que é que o oriente tem a ver com
isso? Somos buscadores da verdade? Claro
que não.
Porque é um erro não te conheceres a ti
próprio. A primeira coisa que deves conhecer
é a ti próprio. E depois podes conhecer tudo
o resto. Agora conheces tudo o resto, mas
não a ti próprio. Com quem vais ter de viver sempre? Com toda a gente? Não. Contigo
próprio. E contudo, quando o eu é convidado
para o palco, acontece a coisa mais maravilhosa, independentemente das circunstâncias. O eu dança. E é a dança mais elegante que

UMA REALIDADE FUNDAMENTAL
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alguma vez viste. Porque é de compreensão, é
de clareza, é de gratidão, é da sabedoria mais
profunda. Aí está a tua resposta. É isso que é
o eu.
Não estou a pedir-te que acredites em
nada. Quero que conheças. Conhece a beleza de estares vivo, conhece a beleza da
existência, conhece a beleza do que significa
estar aqui na Terra. Porque, inevitavelmente,
um dia isso não vai lá estar. Por mais magnífico que seja este espetáculo, por mais incrível
que seja, um dia acaba. Tem de acabar. Mas
isso não significa que não enchas a taça da
existência com alegria transbordante.
Existe um belo ditado: “Quando vieste a
este mundo, as pessoas riram e tu choraste.
Faz alguma coisa para que, quando partires,
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tu rias e as pessoas chorem.” Fica feliz. É esse
o caminho para rir. É um riso diferente. Não
é orquestrado. É real. É verdadeiro. É imparável. É assim que deve ser cada momento
da tua vida.
Devíamos estar a colaborar connosco
próprios para a nossa própria felicidade. Não
é preciso ser um génio para descobrir isso.
Mas nós somos os não-colaboradores. Pensamos: “Não. Ah, não. Não vou envolver-me
com essa coisa da felicidade nem de longe.”
Não admira que Sócrates tenha dito: “Conhece-te a ti próprio,” porque descobriu que esse
tem de ser o começo. Foi isso que esquecemos. Esquecemos quem somos. Esquecemos
a nossa humanidade. O que é que fizemos
uns aos outros? Preocupamo-nos uns com os
outros como devíamos preocupar-nos? Não é

esse o propósito da sociedade? Então que tipo
de sociedades criámos que nem sequer se preocupam com os seres humanos?
Eu não sei como curar a sociedade. Mas sei
uma coisa. E não estou a adivinhar. Sei isto
com toda a certeza. A paz dança no coração
de cada ser humano. Se queremos paz, ela tem
de começar connosco, não com os outros.

Se estás à espera que algum anjo desça dos
céus, então tenho uma notícia para ti. O
anjo chegou. E sabes quem é o anjo? Tu!
Tu és o mais qualificado para te salvares a
ti próprio. Assim, trata de encontrar a paz
no teu coração. Trata de seres um ser humano. Trata de desfrutar desse eu dentro
de ti.

Quando vieste a este mundo, as
pessoas riram e tu choraste.
Faz alguma coisa, para que quando
partires, tu rias e as pessoas chorem.
UMA REALIDADE FUNDAMENTAL
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Nesse momento,
reconhece o valor de estar vivo.
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lguém arranja uma ideia nova, uma filosofia nova. E depois
anda a tentar explicá-la. Eu não faço isso. Não falo de uma
filosofia nova. Não tento mudar a religião ou as orientações
políticas de ninguém. De facto, tudo o que estou a dizer, tu já
sabes, porque vem de dentro de ti.

A questão é compreenderes o que já tens. E
o que é que tens? Tens o maravilhoso presente da vida. Não tens? Há alguma dúvida
sobre isso? Ah, para ti, talvez: “Sou rico? Sou
pobre?” Quantos filhos tenho. Que emprego
tenho. Onde vivo. O que conduzo. E a coisa mais importante: “O que é que as outras
pessoas pensam de mim?”

Vou contar-te uma pequena história. Havia
um sábio que estava sentado muito quieto, a contemplar, a pensar, a admirar. E algumas pessoas
da aldeia queriam ir incomodá-lo. Então foram
ter com ele. A ideia era que um deles faria uma
pergunta que na verdade não pudesse ser respondida. Então disseram-lhe: “Queremos fazer-te
uma pergunta.” E o sábio respondeu: “Muito
bem. Façam-me a pergunta.” E a pergunta foi
esta: “Quantos pássaros há na nossa cidade?”
Percebes que é uma pergunta estúpida. Mas
o sábio pensou e disse: “38.043”. Os idiotas
ficaram chocados. Perguntaram: “Como é
que sabes o número exato, 38.043?” E ele disse: “Não acreditam em mim? Vão contá-los!”
Então, um dos idiotas perguntou: “E se forem
menos?” Ele disse: “Se forem menos, isso significa que alguns pássaros foram visitar os amigos a outros lugares.” E o outro perguntou: “E
se forem mais?” Ele respondeu: “Bom, então
os amigos deles vieram cá visitá-los.”
A lógica vence. Não a realidade. E por um
lado, não se pode argumentar com ela. Mas
o que é que se tira dali? Nada! Na essência,
uma pergunta estúpida obtém uma resposta
estúpida. E é isso que está a acontecer tanto
no nosso mundo.
Que pergunta devíamos estar a fazer?
“Quem sou eu? O que é um ser humano?” E
a resposta é tão bonita que vais ficar estupefacto. Tu és um oceano de esperança.

Então quem sou eu? Quem és tu? Quando
sentes paz dentro de ti, é como um lago maravilhoso. Quando está calmo, podes ver perfeitamente o sol – tanto no céu, como na água.
Mas quando não há essa tranquilidade,
quando só há tempestades, quando só há
perguntas e não respostas, então o ser humano está separado de si próprio. O corpo
anda, o corpo ouve, o corpo vê, o corpo fala.
Mas o quê? Ele não sabe. Não compreende.
Num espetáculo de marionetas, o homem
ou a mulher está a falar, e a marioneta salta
e a marioneta mexe as mãos. E a marioneta
vira-se e a marioneta senta-se e a marioneta
dança. Mas não está viva. Para estares vivo,
tens de abraçar a existência: quando tem significado acordar de manhã e ter o coração
cheio de gratidão.
O teu coração está cheio de quê? Raiva?
Medo? É essa a relação que temos com o
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Alguma vez te sentiste sem esperança?
Porquê? Porque quando não estás em contacto
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com esse oceano, não sabes da sua existência.
Então quando eu digo: “Tu és um oceano de
esperança,” vejo duas coisas a acontecer nas
pessoas. Uma é: “Mmm? Hmm? Hmm?!
Realmente?” E a outra? O coração delas a dizer: “Claro! Eu sabia. É óbvio.”
Tu és um oceano de bondade. A mesma
coisa. “Anh? Os seres humanos, bondosos?
Nunca!” E o coração? “Claro.” És um oceano
de alegria. A mesma coisa. “Anh? Não!” “Claro!” E compreendes que és um oceano de paz?
É esta a minha mensagem.
Eu sei que há pessoas que estão à espera que
eu lhes diga que polegar esfregar para sentirem paz, que aromaterapia tentar, que incenso queimar. Desculpem. Se forem os polegares, até é fácil. Só têm dois. Tentem um. Se
esse não resultar, tentem o outro. E se esse
também não funcionar, não são os polegares.
Mas há em ti um oceano – não um rio, não
um lago, não uma lagoa, não um pote, não
uma colher – mas um oceano de paz. Não
estou a pedir-te que acredites nisto. Quero
que conheças. Quero que sintas. Será que isto
é um desafio demasiado grande ou demasiado
pequeno para ti? Gostarias de uma das outras
respostas, como 38.043? E depois, o resto do
tempo, eu a tentar explicar sobre os pássaros
e os seus amigos?
A paz não precisa de ser importada. A paz
não precisa de ser criada. A paz precisa de ser
sentida, porque reside em ti. Então o que falta? Falta um espelho para te veres a ti próprio,
para compreenderes aquilo que te foi dado.
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Há em ti um oceano,
não um rio,
não um lago,
não uma lagoa,
não um pote,
não uma colher,
mas um oceano de paz.
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amanhã. Cinquenta por cento, receamos o
amanhã. E cinquenta por cento, pomos as
nossas esperanças no amanhã. Não temos
escolha. Receamos o que pode acontecer. E
onde podemos pôr a nossa esperança? Não
podemos pôr a nossa esperança no ontem. Já
passou. Hoje? Passa depressa demais.
Se comparares o tempo que estás ao cimo
da Terra com a idade da Terra, que tem cerca
de 4,5 biliões de anos, mesmo que vivas até
aos cem anos, só tens um momento.
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Nesse momento, tens de crescer. Nesse
momento, tens de aprender alguma coisa.
Nesse momento, tens de encontrar a tua paz.
Nesse momento, tens de sentir a tua paz. E
antes que termine, tens de ficar cheio de alegria, de paz.
Portanto, nesse momento que tens, tens de
reconhecer o valor de estar vivo. Estás pronto?
É esse o problema. Nós não estamos prontos
para nada! Quando nascemos, não estávamos
prontos. “Uau!? Já?” Os teus pais não estavam
prontos. E tu não estavas pronto.
E depois, quem está pronto para o primeiro
cabelo branco? Ninguém. Mal dás por isso,

há uma progressão. E é uma curva em forma de sino muito distinta. Começas a apagar
uma vela, no primeiro aniversário. Depois,
duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
dez. Vinte. Vinte e uma. Depois, começam a
ser demais!
E então as velas começam a diminuir. Passa a ser uma para dez, e outra para vinte, e
então talvez outra cor para cinco, até estares
do outro lado da curva do sino e já não teres
nada em ti para soprar as velas. E ninguém
está pronto para o último dia. Ninguém!
“Já? Mais alguns dias - só mais dez dias? Mais
vinte dias? Mais um ano?”
Precisas de estar pronto - não para o último
dia. Não, não, não. Nem vás por aí - nem
para ontem, nem para as velas. Precisas de
estar pronto para hoje. Hoje!
Vou dizer-te uma pequena verdade. Porque
te têm mentido. De alguma forma, têm-te falado do amanhã. De alguma forma, têm-te
falado do ontem. Mas o facto é que a tua vida
inteira vai ser passada no dia chamado “hoje”.
Cada dia em que estiveres vivo vai ser hoje.
Hoje. Hoje. Hoje. Hoje. Hoje. Estás pronto
para hoje?

A Terra tem 4,5 biliões de anos. Mesmo que vivas…
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Outra história. Havia dois burros. E um
burro pensava que o dono gostava do outro
burro. Muito ciumento. O outro burro sabia
que não era verdade. Por isso, ficava calado.
Um dia, o dono dos dois burros tinha de levar
material para uma aldeia. O material era sal
e algodão. O dono sabia que um dos burros
estava sempre a queixar-se. Então, colocou o
algodão leve nesse burro. E o dono sabia que
o outro burro era muito trabalhador e nunca
se queixava. Então, colocou nas costas dele o
sal, que era obviamente mais pesado.
Eles partiram para a aldeia. E o burro com o
algodão queixava-se: “É injusto! Olha como a
minha carga é muito maior. E olha para a tua
carga. É quase nada.” O outro burro mantinha-se calado. Andaram, andaram, andaram.
O dono percebeu que os burros tinham calor.
Assim, deixou-os ir beber água ao rio.
O burro que carregava o sal pensou: “Eu
posso de facto aliviar a minha carga. Se eu me
sentar no rio, vai dissolver-se um pouco do
sal e minha carga vai ficar mais leve.” Então,
o burro sentou-se no rio. Ao ver isto, o burro
ciumento não aguentou. “Meu Deus! Olha
para ele, a regalar-se. Olha para ele a aliviar

a carga.” É claro que se esqueceu que a carga
que carregava era algodão. Assim que se sentou no rio, o algodão absorveu toda a água, e
o burro afogou-se sob a pesada carga.
Portanto, será que estás preso em todas essas
ideias - “Quem é esta pessoa? Como é a sua
vida?” - quando devias estar preocupado com
aquilo que te foi dado? A simplicidade - porque
é simples - da respiração a entrar e a sair, é toda a
tua dança. E neste momento do tempo, tens de
reconhecer o valor do que é este milagre.
As pessoas procuram, mas não dentro de si.
Algumas procuram no cimo da montanha. Algumas procuram em lugares sagrados. E onde
está? Em ti! Em ti está a esperança, em ti está a
alegria, em ti está a paz, em ti está a bondade,
em ti está a clareza, em ti está a compreensão.
Abre os olhos e vê. Abre os ouvidos e ouve.
No outro dia, eu estava a pensar numa coisa e escrevi-a: “Cozinhar tem a ver com o quê,
e quando.” Aquecer, quando? Desligar, quando? Cebolas, quando? Óleo, quando?
E é isso que é uma dança: o quê e quando. É
o que é uma estação; é o que é um rio; é o que
é uma onda; é o que é um vento; é o que é uma
árvore; e é o que é uma pintura: o quê e quando.

… cem anos, tudo o que tens é um momento.
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E é o que é esta vida: o quê e quando.
Consciência, quando? Com cada respiração.
Alegria, quando? Todos os dias.
Paz, quando? Agora!
E a tua criação também foi o quê e quando. Se ao menos soubesses isto, se ao menos
compreendesses isto. Tens um tempo limitado para compreender isso. E acabou. Voltas à
terra, voltas aos elementos.
Há um pote de barro que talvez não tenha
uma decoração muito bonita. Mas talvez todos
os dias se encha de água. Talvez alguns dias se
encha de leite. Talvez alguns dias se encha de
milho. E depois há outro pote. É muito bonito. É lindo. E está num museu. E vêm muitas
pessoas vê-lo. Mas como pote, está sempre vazio. Vazio. Não tem nada lá dentro.
Que tipo de recipiente queres ser? Cheio?
Ou vazio? Tens escolha. E tens de fazer essa
escolha em muito pouco tempo - no teu momento de vida. Então deixa-me juntar tudo
isto. Tens um momento de vida. Estás cheio
de paz, mas não a sentes. Estás cheio de bondade, mas não a sentes. Estás cheio de alegria,
mas não a sentes.
Tens todas essas coisas, mas não as sentes.
É como a tartaruga bebé que subiu à árvore,
trepou pelo ramo, saltou - grande baque - e
aterrou no chão. Devagar, voltou à árvore,
subiu, caiu do ramo, baque! Voltou de novo,
subiu à árvore, caiu do ramo. E baque! E voltou outra vez. Os pais tartarugas observavam.
E a mãe virou-se para o pai e disse: “Devemos
dizer-lhe que não é um pássaro?”
É como aquilo que eu faço. Ando de terra em terra a dizer: “És um ser humano. Sê!”
Sê um verdadeiro ser humano, que está cheio
de bondade, que está cheio de amor, que está
cheio de paz, que está cheio de alegria. E para
fazeres isso, precisas de conhecer o teu eu. E
sim, podes conhecer o eu. Sim, podes descobrir a paz que reside dentro de ti.
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Há pessoas a tentar mudar o mundo. Olha
para a história. Não têm sido bem-sucedidas.
Claro que podes ser extremamente otimista.
A maioria das pessoas está, de facto, à beira de
uma doença de otimismo. Passaram três mil
anos, quatro mil anos. Imagina se o teu filho
reprovasse um ano na escola. Não havia problema. Não era bom, mas não havia problema. Dois anos? Três? Quatro? A criança chamada “a nossa civilização” já reprova há vários
milhares de anos. Meu Deus, tenta uma coisa
diferente. Tenta isto: foca-te, não na sociedade, mas nos blocos com que se constrói a sociedade. E os blocos da sociedade são os seres
humanos individualmente.
Mudar a sociedade não funciona. Mas nós, individualmente, temos de dar uma oportunidade
à paz, porque já estamos sem paz há demasiado
tempo. É agora o tempo em que a paz tem de
acontecer. Eu sei que há pessoas que dizem que
não é possível. E a essas pessoas eu digo: foram à
Lua, e a missão foi bem-sucedida, não devido às
pessoas que disseram que não era possível, mas
devido às pessoas que disseram que era.
É tudo o que tenho a dizer. Faças o que fizeres na tua vida, lembra-te sempre: trazes a paz
em ti. E não apenas um pouco. Um oceano
inteiro de paz está dentro de ti.
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Consciência, quando?
Com cada respiração.
Alegria, quando?
Todos os dias.
Paz, quando?
Agora!
YOUR MOMENT

A VERDADEIRA
FORÇA
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Eu quero dizer-te, tens escolha.
A escolha é: ou podes duvidar
ou podes estar claro.
E a única maneira de não teres dúvidas é saberes.
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Se a paz não estivesse dentro de nós, se estivesse noutro lugar
qualquer longe de nós, então devíamos ter mapas e alguém podia
mostrar-nos no mapa: “É aqui que está a paz. Se virares à esquerda
e depois à direita e andares dez milhas nesta direção, chegas lá.”
Mas a realidade é que a paz está dentro de nós. E então a questão
passa a ser: se a paz está dentro de nós, porque é que não a sentimos
todos os dias? Porque é que se mantém tão esquiva? Tu tens o
desejo de a sentir. O que é que se interpõe no caminho? A dúvida.
Pois bem, uma pergunta interessante. Fazes ideia das vezes que
duvidas num dia?

Há relações que se desfazem por causa
de dúvidas. Há famílias que se destroem por
causa da dúvida. Há pessoas que lutam por
causa da dúvida. Há crianças que reprovam
por causa da dúvida. Duvidamos que a paz
esteja dentro de nós. “Ah, não é possível.”
Uns duvidam de uma coisa. Outros duvidam
de outra. Mas o resultado final é que duvidamos, duvidamos e duvidamos. E passamos
toda a nossa vida a duvidar.
Eu quero dizer-te: tens escolha. A escolha
é: ou podes duvidar ou podes estar claro. E

a única maneira de não teres dúvidas é saberes. Não por conjetura. Não por discussões.
Então, o que precisas de saber? Precisas de
saber duas coisas: até que ponto és frágil e até
que ponto és forte.
Estou certo que algumas pessoas pensam:
“Hmm, isso parece filosófico.” Mas quando
te vais sentar numa cadeira onde nunca te
sentaste e que não parece muito forte, o que
fazes? Sentas-te nela com cautela. Porque sabes que se pode partir. Então, sentas-te nela
lentamente, porque precisas de saber duas

A VERDADEIRA FORÇA
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coisas: até que ponto é frágil e até
que ponto é forte.
Sabes até que ponto és frágil? Há
muitas pessoas que pensam: “Eu
não sou frágil. Sou muito forte!”
Não propriamente. Uma
palavra pode destruir a tua
vida. És tão frágil como
isso. Se um dia perguntasses
à pessoa que amas realmente: “Amas-me?” e essa pessoa
olhasse para ti e dissesse apenas
uma palavra: “Não!” Seria devastador. És tão frágil como isso.
A tua existência está suspensa no baloiço da respiração.
Sabes como começaste?
Saíste cá para fora. O médico queria saber se estavas
a respirar. E se não estivesses, não irias para
casa num berço bonitinho, mas numa caixa. A diferença entre o berço e a caixa é só
uma: respiração. Não um diploma. Não um
papel do astrólogo a dizer que deverás viver
uma vida próspera e saudável durante setenta
anos. Se não estiveres a respirar quando vens
cá para fora, tudo acabou.
Se estiveres num hospital e tiveres toda
aquela maquinaria ligada a ti e tudo a indicar
que estás morto – a curva é uma reta - mas
se estiveres a respirar, eles vão dizer: “Alguma
coisa está errada com a máquina.” Se ainda
estiveres a respirar, ninguém vai dizer: “Alguma coisa está errada com este homem. Ele
devia estar morto e está a respirar.” Não. Alguma coisa está errada com a máquina. Bate
na máquina!
És tão frágil como isso. Então até que ponto
és forte? Sabes que o material de que és feito
é também o material de que é feito o universo? A água, o mar de que toda a gente gosta
e que vês nas revistas, onde há imagens de
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praias maravilhosas. E as pessoas
gostam de ir nadar ou de fazer
um cruzeiro no mar. Tu e o mar
estão ligados, porque és setenta
por cento água.
E a nossa pele é muito
semelhante ao material que está aí fora no
espaço. Do mesmo modo,
os ossos, os dentes, etc. És
tão forte como isso. És feito do mesmo material de
que é feito o universo.
O quadro que estou a tentar
pintar é que aquilo que
pensamos estar tão
longe de nós
reside dentro
de nós. Mas há
dúvida: “A sério? Reside no meu coração?
Não num templo, não numa instituição?”
Dúvida, dúvida, dúvida.
E assim a história continua. Uma dúvida
após outra, após outra, após outra, após outra. Serás capaz de encontrar alguém na tua
vida, nesta vida, que te possa mostrar, apontar, esse espaço dentro de ti onde podes sentir
paz? “Mmm. Não.” Dúvida!
Há pessoas que vêm ter comigo. Eu
consigo vê-la nos seus rostos. Digo: “Sabes
uma coisa? A paz está dentro de ti e podes
senti-la. Podes estar em paz nesta vida, podes
estar satisfeito nesta vida.” Dúvida: “Como é
que isso pode ser?”
A primeira coisa que tem de acontecer é
que tens de te livrar da dúvida. Mas não consegues livrar-te da dúvida. Porquê? Porque
a dúvida não é um elemento em si mesmo.
É apenas uma ausência de clareza. Quando
existe o saber, a dúvida desaparece. Automaticamente. Quando não existe o saber, quando há ignorância, a dúvida vem.

Como é simples o princípio de que, de facto,
não se remove a escuridão: só é preciso trazer
a luz e a escuridão desaparece. Se eu te dissesse que o processo de saber é tão simples como
isso, acreditavas? Dúvida: “Como é que pode
ser tão simples?”
Quando eu era pequeno, as pessoas vinham
ter comigo e faziam-me perguntas. E eu dizia:
“Estás a fazer essas perguntas a um adolescente. És muito mais velho do que eu. Não
sabes?” E continuo a dizer: “Não sabes? Não
sabes que há uma paz? Não sabes que há uma
alegria? Não sabes que há uma felicidade que
é igual para toda a gente?”
Por um lado, é óbvio o que te vai acontecer
a ti, a mim, a toda a gente. Não é um tema
agradável, mas um dia temos de partir. Quando é que isso vai acontecer? Ninguém sabe. É
realmente um plano maravilhoso. Ou nos põe
doidos ou nos torna sãos. Doidos: “Ah, não
sei quando vou…. Espera aí. A minha avó viveu oitenta e quatro anos. O meu avô viveu
noventa e quatro. Então de certeza, não há
problema…” E és atropelado por um camião
e nem sequer chegas aos vinte e quatro.
Ninguém sabe. A lei das médias não funciona. Nada parece funcionar. Podes rezar e
não funciona. Não rezas e não funciona. Tanto ego: “Sou fulano de tal. Fiz isto. Fiz aquilo.
Consegui isto, consegui aquilo. Fulano de tal
é meu amigo. E eu posso fazer isto e aquilo…” Não vás por aí. O ego não é a tua força.
Haverá sempre alguém melhor do que tu.
Foste o mais rápido a correr a milha? Alguém
vai superar-te, de certeza.
A tua verdadeira força está em saber, em
compreender. A tua verdadeira força está na
clareza. A tua verdadeira força é estar em
paz: é aí que tu brilhas. As mulheres põem
maquilhagem. Os homens não precisam, mas
fazem a barba. É um enorme ritual, porque
querem ter bom aspeto.

Queres realmente ter bom aspeto? Sente paz,
e vais ficar deslumbrante. As pessoas querem
parecer jovens. Ninguém quer ser velho hoje
em dia. Isso é o principal. Mesmo as pessoas
que são velhas querem parecer muito novas.
Na América até usam aquelas calças muito
estranhas, de cintura muito baixa, e uma t-shirt. Claro que não conseguem ver nada
nem ouvir nada. E têm um aparelho auditivo
que enfiam no ouvido, para que ninguém saiba que não conseguem ouvir.
Todos queremos parecer jovens, exceto os
jovens. Esses querem parecer mais velhos.
Mas para todos nós, a nossa beleza está no
contentamento. Precisamos de ser livres.
Dúvida: “Ah, já somos livres. Somos pessoas
livres.” És mesmo? De manhã à noite, a coisa na tua cabeça diz: da-da-da, da-da-da e
consegues pará-la? Eu vi um cartaz. Era um
anúncio a uma bebida. “Estás sempre cansado? Toma isto.” Sabes porque estás cansado?
Porque estás. Não descansaste. Sabes o que
significa agitado? Sem descanso! Sabes descansar? Ou, de manhã à noite, a tua cabeça
anda às voltas?
Dia após dia: “Como posso ganhar mais
dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro?”
Então és livre? Não, não és. Mesmo que te
sintas livre cinco segundos, essa coisa na tua
cabeça irá certificar-se: “O quê? Porque estou
aqui?” Em casa: “Preciso de ir para o escri-

Queres realmente ter
bom aspeto?
Sente paz,
e vais ficar
deslumbrante.
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tório. Tenho de acabar uns trabalhos. Tenho
de arquivar um ficheiro.” No escritório: “Tenho de ir para casa. Ah, sentar-me em frente
da TV. Relaxar. Comer qualquer coisa.” És
livre, não és? Não, não és. E nessa prisão, o
que procuras? Paz? Nessa casa de loucos, o
que procuras? Sanidade?
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Depois existem todos os peritos que nos
dizem como devemos ser, o que devemos
usar, qual é a moda, de que forma tudo deve
ser. O que está certo, o que é apropriado, o
que não é apropriado. E o que é que tu queres
fazer? Queres segui-los.
Todas as pessoas têm uma doença, e não há
cura para essa doença. Querem ser normais.
Porque é que queres ser normal? O que é
“normal?” Eu digo-te o que é normal: “Quero
ser como toda a gente.”
É uma doença quando alguém diz: “Todos
me ignoram.” E é também uma doença quando as pessoas dizem: “As pessoas acham que
sou diferente.” Então não podes ser diferente
nem podes ser igual. E eu digo: “Encontra a
tua força.” Digo: “Encontra a clareza na tua
vida.” Porque sem isso, não vais chegar longe.
Se eu te disser que o maior presente que
podes ter é o presente da respiração, acreditas
em mim? Ou há uma pequena dúvida? Mas
é verdade. É o presente dos presentes, dado
com abundância, sem nunca teres de o pedir.
Não achas interessante?
Há pessoas que vão a lugares sagrados e
pedem filhos, pedem sapatos, pedem esposas, pedem maridos, pedem namorados, pedem… seja o que for. Só Deus sabe o quê,
tudo o que elas pedem!
E ninguém diz apenas: “Continua a dar-me
este ar, por favor. A respiração a entrar e a sair,
por favor mantém isso a acontecer.” Ninguém
diz isso. É muito banal. Mas, e se fosse essa a
dádiva? Porque enquanto ela continuar a vir,
podes pensar, podes ver, podes saber, podes
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compreender, podes ser. E sem essa dádiva,
num instante, desapareces.
Em vez de procurarem paz, em vez de procurarem clareza, as pessoas discutem. Eu pergunto-lhes: “Como é que sabes isso?” “Li.”
Leste o quê? Alguém escreveu algo. Foi impresso. Se está impresso, já está? Não pode
estar errado?
Da verdade, duvidas. Com mentiras, não
tens problemas. Se alguém viesse ter contigo e dissesse: “Acabas de ganhar dez milhões
de dólares.” A tua reação seria: “Sim? Estás a
brincar! Nem sequer comprei um bilhete de
lotaria!” Se alguém vier ter contigo e disser:
“Tens um pneu furado no carro!” “Ah, outra vez não! Mas espera lá, nem sequer tenho
carro.” Como é que pode ser? Isso não é maneira de viver. Queres viver, viver realmente?
Então vive livre. Vive nessa beleza. Vive na
existência que deves ter.
Há pessoas que dizem: “Sou apenas uma
pessoa casada. Não sou um santo a viver num
lugar especial e que renunciou a tudo.” Os
“santos” não renunciaram a nada. Porque
nas suas cabeças continuam os mesmos pensamentos: “Na-da-da-da, da-da-da…” É a
dúvida que precisas de remover.
Aquilo que procuras está dentro de ti. De ti!
Porque é que procuras aqui e ali, aqui e ali,
quando devias estar a procurar no coração?
No coração estão as tuas respostas, a tua alegria, a tua plenitude, a tua realidade. Isso
nunca vai mudar. Nunca, jamais.
Tudo o resto mudou? Claro. Tantas coisas
mudaram. Qual o melhor sistema de governo? Isso mudou. Dantes era: “O socialismo
é que é!” Numa série de países. Agora: “Ah,
talvez não.” Depois: “Não, este vai ser um
presidente melhor.” A seguir: “Talvez não.”
Então: “Este é o melhor sistema para ter uma
boa economia.” Depois: “Talvez não.” Muitas
coisas mudam e mudam. Mas há uma coisa

que nunca mudou no mundo dos seres humanos e nunca vai mudar: é que a paz está
dentro de nós.
As pessoas têm um milhão de perguntas. E
ninguém faz a pergunta óbvia. Se encontrares
alguém que te pode ajudar, então pergunta-lhe isto: “Podes ajudar-me a ter um sentimento de paz?” Mas não. As pessoas perguntam: “Então o que achas deste e daquele
capítulo, na página tal e tal?” E: “Podes definir isso?” – e continuam ainda a definir.
Paz? A boa notícia é que está aí, dentro
de ti. Estás à procura dela, porque duvidas.
Dúvidas de quê? De que está dentro de ti. É

por isso que procuras fora. O que é que eu
faço? Ajudo as pessoas a deixar de duvidar.
Digo-lhes: “Está dentro de ti!”
Como seres humanos, a nossa força é a nossa humildade. O nosso forte é a nossa doçura. Quando exercitamos isso, tornamo-nos de
facto fortes. A confusão não é o nosso forte. É
bom fazer perguntas, desde que se obtenham
respostas. Nesta vida, a possibilidade está lá
sempre. Nunca é demasiado tarde nem demasiado cedo. Sabe que a alegria nunca está
longe. É só a dúvida que se atravessa no caminho. Com a tua força, podes superar essa
dúvida.
47

Muitas coisas mudam e mudam.
Mas há uma coisa que nunca
mudou no mundo dos seres
humanos e nunca vai mudar:
é que a paz está dentro de nós.
A VERDADEIRA FORÇA

PRONTO,
A respiração que
entra em ti é a tua
gota de água.
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Entra em ti
e salpica-te
de vida.
Estás
à espera?
Ou estás
pronto?
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Eu falo de uma coisa que é muito simples: uma possibilidade
de alegria, de paz, que existe porque estás vivo. Dada essa
possibilidade fantástica, o que dirias se alguém te perguntasse
o que farias com ela? Irias desperdiçá-la ou abraçá-la e tirar
dela o máximo proveito? Qual das duas coisas?
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A resposta teórica que se obtém das pessoas é que com certeza iriam tirar dela o máximo proveito. Bem, se isso é verdade, então
porque é que a desperdiçamos? Porque é que
perdemos momentos? Um momento não é
recuperável, não é reversível. Um momento
perdido é um momento que nunca mais volta. Tal é a gravidade do assunto de que falo.
A vida tem de ser vivida conscientemente.
Não te podes dar ao luxo de não estar simplesmente focado em procurar a felicidade todos
os dias. Sentires-te preenchido. Sentires
alegria.
É isso que faz cada gota de água. Há pouco
tempo, estive a tirar fotografias a gotas de
água. E quando se fotografa uma gotinha
a fazer o que faz, vê-se magia pura. Porque
não se pode fazer nada. A gota vai cair, não
porque nós a fizemos cair; vai cair devido
àquela velha coisa chamada gravidade. Água
mais gravidade é igual a queda. E a única
coisa que se pode fazer é ser testemunha e ser
capaz de a captar a 1/64 de segundo.
É preciso muita paciência. Estás à espera que a gota caia e fazes clic. E não está lá
nada, nada. Perdeste-a. Tentas de novo, nada.
Então, tentas entrar no ritmo. Cada vez mais
perto, mais perto, mais perto. E então, magia.
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E aquilo a que acabaste de tirar uma fotografia
é algo que nunca se vai duplicar. Não se pode
duplicar. Numa sessão tirei 1800 fotografias.
E as fotografias sem nada, curiosamente,
eram extremamente parecidas. Mas quando
acontecia a magia, nenhuma era igual.
É assim também com a nossa vida. Tu és
o fotógrafo e, se não estiveres no ritmo, cada
vez que olhares para o ecrã, não haverá lá
nada. Então pode acontecer um acidente. E
quando esse acidente acontece, pode haver
algo. E depois continuas outra vez. Nada,
nada, nada – e depois o aviso: “Cartão cheio.”
Acabou. Não há mais.
Não é isso que acontece na nossa vida?
Alguém nos diz: “Há magia ali.” “Ah, sim,
quero fazer parte dessa magia”. Alguém diz a
palavra paz. “Mm, soa bem. Onde está ela?”
Está dentro de ti. “Ok, deixa-me preparar o
equipamento. Agora estou à procura da paz.
Paz, paz, paz.” Nada. “Paz”. Nada. Nada –
nada, nada, nada, e então, clic: “Oh, meu
Deus. Acho que está ali uma coisa a brilhar.
Será paz?”
O que é a paz? Tudo começa com a
paz pessoal – a paz dentro de ti, não a paz
mun-dial. Existe esse tipo de paz? Existe.

Então a pergunta é: Qual é a sensação? E
essa pergunta só pode ser respondida com
outra pergunta: Nunca a sentiste? Se não
sentiste, devias sentir. Porque é importante.
E quando sentires essa paz, vais começar, na
tua vida, a ver e a apreciar como cada gota é
maravilhosa.
Não é complicado. É uma história simples.
Vieste, e foi-te dada esta oportunidade de
existires. De todas as coisas deste mundo,
deste universo, foi-te dado o presente
supremo, a oportunidade de estares vivo.
E quando abres os olhos – não quando
nasceste, muito mais tarde – compreendes o
ritmo que flui através de ti, a dança que está
em todo o lado. A beleza que disputa a tua
atenção está a dançar, dizendo: “Olha para
mim. Sente-me. Experimenta-me. Deixa-me
preencher-te.”
Já alguma vez viste um rio a fundir-se
com o mar? De avião, pode de facto dizer-se
onde termina o rio. Há uma linha nítida.
O rio já não está a correr e os sedimentos
do rio começam a depositar-se. O rio já
chegou ao mar. Não tem para onde ir. Está
contente. Era isso que pretendia. Foi por
isso que passou incansavelmente por cima
das rochas e nunca dormiu, nunca descansou, nunca – nem por um momento – teve
qualquer hesitação, simplesmente continuou a avançar, a avançar, a avançar, até que
se encontrou com o mar. E esse mar foi onde
a sua viagem começou.
Como é simples. O vapor ergue-se do mar,
torna-se nuvem, é transportado, e cai como
chuva. Toda aquela água se divide. Uma parte aqui, outra além. Divide-se, mas para se
unir de novo, e não só para se unir de novo,
mas também para se unir à fonte de onde começou.
Portanto, agora que o rio se juntou ao mar,
a viagem está completa. Isso é paz. Isso é plenitude: fazer parte da cadência desta canção

da vida, deste ritmo – não para analisar, mas
apenas para apreciar o momento da vida.
Infelizmente, muitos dos nossos pensamentos só se voltam para essas coisas quando a
situação nos deixa tristes.
Abraça esta vida, não com tristeza, mas
com grande alegria. Abraça o momento com
grande alegria. Recebe a alegria que o teu
coração quer que sintas. Não com frustração,
mas com simplicidade.

O vapor
ergue-se do mar,
torna-se nuvem,
é transportado
e cai como chuva,
para se unir
de novo
à fonte
de onde começou.
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É esta a história. São estas as possibilidades. É difícil escrever um livro sobre isto,
porque é tão vivo. É para se sentir todos os
dias, em contraste com tudo o resto que
acontece: isto a acontecer, aquilo a acontecer,
“isto é deste modo”, “aquilo é daquele”, e tu
a tentar lidar – lidar, lidar e lidar – e a tentar tornar as coisas cada vez melhores. E tens
as tuas esperanças, tens os teus sonhos e tens
as tuas ideias. Olhas para o mundo e olhas
para ti, e uns dias queres ser bom, e outros
dias queres que o mundo seja bom; e uns dias
queres que o teu vizinho seja bom e queres
que o teu gato seja bom, ou o teu cão, e queres que o teu carro seja bom. Queres que todas essas coisas sejam boas, e isso passa a ser o
teu propósito. Parece ridículo. As tuas roupas,
os teus sapatos, o teu carro, os teus amigos.
Afinal, é isso que é a vida? E no meio de tudo
isso, deslizaste pelo teu tempo até ao último
segundo. E não consegues encontrar as chaves do carro. Olhas para o relógio, que acabaste de sincronizar com o relógio atómico
do Colorado. Agora não tens dúvidas: “Vou
chegar atrasado.”
E nessa história de estar atrasado – um dia,
vai ser tarde demais. E é por essa razão que eu
ando pelo mundo a falar às pessoas. Não quero nunca que seja tarde demais para te sentires preenchido. Não importa quem sejas, que
idade tens, quão inteligente és – não importa.
Somos todos apenas seres humanos. O que
mais podes ser? Não digas: “Eu quero ser algo
diferente. Quero ser um pequeno pirilampo
iluminado.” É impossível. Tu és humano. E,
claro, vais cometer erros. E vais tentar não cometer erros, e então vais cometer mais erros,
porque tentar não cometer erros é um erro.
É assumir uma coisa que os seres humanos
simplesmente não podem fazer.
Mas em vez de aprendermos com isso,
aprendemos a ignorar a aprendizagem e acei-
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tamos cometer mais erros na nossa vida.
“Oh, cometi um erro. Desperdicei o dia de
hoje.” Ok. Tudo bem. E amanhã? Também
vais desperdiçar? Precisas de um plano. Que
plano? Se desperdicei o dia de hoje, não vou
desperdiçar outro segundo a lamentar que
desperdicei o dia de hoje, mas vou arranjar um
plano para amanhã. E o plano é: vou esforçarme um pouco mais. É só isso que é preciso: ser
um pouco mais consciente. Ver. Apreciar.
A apreciação não começa com os outros.
A apreciação começa dentro de ti. Apreciares, antes de mais, que estás vivo e que há
algo em ti que te chama uma vez e outra para
estares preenchido. E ficares agradecido por
isso. Porque sem isso a chamar-me vez após
vez para estar preenchido, eu estaria perdido.
Esse chamamento de dentro é o que me dá
a coragem de ir em frente todos os dias para
poder sentir-me preenchido. Para poder compreender.
Tu estás aqui neste mundo para mudar as
coisas ou para as compreenderes? Como diz
aquela oração de S. Francisco: há coisas que
só podes aceitar. Há coisas que podes mudar.
E o que tens de perceber é a diferença entre
as duas, porque todos nós perdemos demasiado tempo a tentar mudar as coisas que não
podemos mudar. Faz-nos pensar: “Estou a ser
um herói.”
Um dia, queremos ser heróis; outro dia, somos pedintes. Um dia, sabemos tudo; outro
dia, não sabemos nada. É esse o teu contraste.
E não é agradável. Há imensas coisas estranhas a acontecer por trás, e tu estás a tentar
ser perfeito. Às vezes vê-se nas notícias um
apresentador que está a falar dos assuntos
mais sérios, e por trás há alguém a fazer caretas e coisas estranhas. E eles esforçam-se ao
máximo por tirar aquela pessoa da imagem,
para que te possas focar.
Portanto, é este o teu plano de fundo: há
montes de coisas a acontecer. Umas vezes é

isto, outras vezes é aquilo. E o herói da imagem está à procura de estabilidade no meio
da tempestade.
Eu estava a ver um documentário na TV.
Estavam a mostrar o deserto. As bacias dos lagos, quando começam a ficar muito secas, e já
não têm água, vão ficando cada vez mais secas,
mais secas e começam a abrir fendas. Fendas,
fendas, fendas, fendas, fendas, fendas.
E eu pensava: para que servem as fendas?
Então vi as gotas de chuva começarem a cair
– a cair, a cair, a cair, e se não fossem as fendas,
toda aquela água simplesmente escorria. Mas
as fendas permitem à água infiltrar-se e descer
até às raízes, bem no fundo. Até ao mais fundo da sede. Aquelas fendas são a terra a dizer:
“Vem. Estou pronta.” E então tudo começa.
Relâmpagos. Trovões. O anunciar da chegada
da água que sacia a sede. Que trombeta é o
trovão! Que espetáculo são os relâmpagos! E
o ar começa a encher-se de humidade. Porque

está a chegar. E então uma gota grande e gorda, e depois outra, e outra, e outra. Até que
ponto tens sede? Porque aí vem ela. O ar enche-se com o perfume do solo a ser alagado
por aquela água pura e magnífica de que ele
esteve à espera.
Naquele momento, a espera acabou. A
água começa a encher e a correr. A encher e a
correr. E tudo o que estava à espera – é uma
expressão engraçada, “à espera”. Porque na
natureza a palavra não é “à espera”. Na natureza é “pronta”. Pronta, pronta, pronta, pronta. ‘À espera’ é para as pessoas no aeroporto.
Completamente zonzas, porque sabem que
o voo não virá nas próximas três horas. Isso
é estar à espera. Nos consultórios médicos,
as pessoas estão à espera, enquanto a cabeça
delas anda a duzentos à hora: “Será que vou
viver? Será que vou morrer? Irá doer? Estou à
espera. À espera. À espera.
Portanto, uma pessoa está à espera e outra
pessoa está à espera, enquanto na natureza,

Na natureza, não há nada à espera. Tudo está pronto.
PRONTO, NÃO À ESPERA
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não há nada à – tudo está pronto. Aí vem a
gota, pronta. Pronta para aceitar, pronta para
ser, pronta para fazer parte dela. Ali está a
erva verde, pronta. Ali está a pequena bolota,
pronta. Pronta, pronta, pronta.
Então por favor, pergunta a ti próprio, estás
à espera? Ou estás pronto? Porque se estás à
espera, não vai acontecer. Mas se estiveres
pronto, acontece. Acontece sempre. Sempre.
É essa a diferença. O mar está pronto? Está.
O vapor está pronto? Está. O sol está pronto? Está. A nuvem está pronta? Está. O vento
está pronto? Está. A chuva está pronta? Está.
E a sementinha que se encontra em algum
deserto, em alguma terra, em algum lugar,
está pronta? Está. Onde quer que esteja. Em
qualquer momento. E aí será feliz.
A respiração que entra em ti é a tua gota de
água. Entra em ti e salpica-te de vida. Estás
à espera? Ou estás pronto? Não esperes. A
respiração é demasiado rápida. É mais rápida
do que a gota de água. Precisas de te focar. E
quando há esse ritmo, a fotografia é tirada.
E quando a chuva chega e quando a semente está pronta, a erva… Como deve ser frágil
a pequena semente e contudo, como é forte,
para ser capaz de dizer: “Estou pronta. Vem.
Estou pronta.” E a chuva vem.
Essa é a bondade mais magnífica que existe:
ela de facto vem. À vida de toda a gente. Há
pessoas que olham para a sua vida e avaliamna por aquilo que já aconteceu. Outras olham
para a sua vida e avaliam-na pelo que pode
acontecer. O que é que pode acontecer? Pode
ser o som suave da trovoada à distância e o
espetáculo dos relâmpagos. E a vinda da
chuva. E não seria uma ilusão, porque ao
cimo da Terra, isso já aconteceu vez após vez
após vez após vez.
Que diferença fazem todos aqueles
contrastes por trás? Tu nunca vais vê-los.
Não tens olhos na parte de trás da cabeça,
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felizmente. Não lhes dês atenção, e eles
desaparecem. Dá atenção ao que está à mão.
Sempre que houver um momento em
que dizes para ti próprio: “Não há nada a
acontecer, não se passa nada,” pára. Volta-te
para dentro e sabe que mesmo quando não
há absolutamente nada a acontecer, há algo
a acontecer. E é a coisa mais magnífica: o
vaivém da respiração.
E se ela não estivesse a acontecer, não perguntarias a ti próprio: “Porque é que não há
nada a acontecer?” Aprecia-a pela forma como
funciona. Graças a ela, está tudo a acontecer.
Tudo. O bom, o mau; o certo, o errado. O
mundo simplesmente continua a girar, a girar, a girar. Desgraças, alegria. Como se alguém pusesse o dedo numa moeda e lhe desse
um piparote e ela ficasse ali: alegria, desgraça;
alegria, desgraça; alegria, desgraça. E então,
de alguma forma, nessa alegria, desgraça, vês
algo a brilhar e dizes: “Uau!”

Mas quando alguém chegado a ti – como o
teu filho, o teu marido, a tua namorada, o teu
namorado, a tua mulher – te faz chorar, não
lhes dás dinheiro. Quando o teu marido te faz
chorar, não dizes: “Querido, que bom que foi!
Toma, deixa-me dar-te dez euros.” Quando o
teu filho chega: “Sabes, reprovei em tudo,” e tu
começas a chorar, não lhe dás dinheiro: “Ah,
foi muito bom. Fizeste-me chorar!”
Quando ficamos distraídos, é quando o
mundo inteiro tira partido de nós. Não te

distraias com nada. Há pessoas que dizem:
“No dia tal e tal, vai acontecer um milagre.”
Ah sim? Fala-me disso. Não. Porque há um
milagre a acontecer a cada segundo dentro
de ti. Que milagre? Inacreditável! Lá vem a
respiração, que trouxe vida; agora foi-se embora. Para onde foi? E lá vem outra.
É isso que vai continuar a acontecer toda a
tua vida. Perguntamos aos nossos cônjuges,
às nossas namoradas, aos nossos namorados:
“Vais amar-me toda a minha vida?” Nunca

E então tudo começa.
A chegada da
água que sacia a sede.

Muitos já chamaram ao mundo uma ilusão.
Um mágico mostra-te algo e vês a bola desaparecer, e dizes: “Uau!” Sabes qual é o truque
do mágico? Uma regra muito importante
no truque do mágico é a distração. Porque
a distração leva a tua atenção para um lado,
enquanto o mágico põe a bola do outro lado.
Quando estás distraído, põem-te a venda
nos olhos. Quando estás distraído, fazem de
ti um tolo. Porque o mágico não fez realmente desaparecer a bola – a bola continua lá.
Eu tenho um problema com os filmes. As
pessoas ficam tão envolvidas neles, que choram. Mas não passa de um filme. “Ah, mas ele
morre no fim.” Não, ele não morreu. Continua vivo. Mas representou uma cena em que
te convenceu que morreu. E não só te tirou
o dinheiro que te custou a ganhar, como te
fez chorar. E tu gostaste tanto de chorar, que
de boa vontade pagarias novamente para te
infligires esse choro uma vez mais.

PRONTO, NÃO À ESPERA
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perguntamos à respiração: “Vais amar-me
toda a minha vida?” Porque a resposta é:
“Absolutamente!”
Isso é amor. O mundo pode dizer: “Tens
sido um mau rapaz; és terrível.” O teu marido
pode dizer: “Tens sido terrível.” A tua mulher
pode dizer: “Tens sido terrível.” O teu filho
pode dizer: “Oh, pai, és o pior que há!” E a
respiração? Vem, vem, vem. Outra, outra, outra – e sem julgar. Como é que pode ser?
Isso é dar. Preenchemos um cheque e
pensamos que isso é dar: isso não é dar.
A respiração está a dar, em abundância.

Conhecemos alguém: “Oh, estou encantado.”
A respiração é encantadora – claro que é
encantadora. Se não a achas encantadora, não
sei o que será. Para apreciares a tua vida, não
tens de fazer nada – apenas apreciar. Não é
como um bolo que tens de cortar e comer.
É só apreciar. “Uau!” E se não consegues
apreciar-te a ti próprio, como vais apreciar os
teus filhos? Como vais apreciar a tua família?
Como vais apreciar qualquer pessoa? Mas
apreciar o facto de estar vivo é uma arte. É a
verdadeira arte, e para isso, não há nenhum
livro chamado “Contentamento para Totós.”
Isso, tens de sentir.

UMA
CAIXA
ESPECIAL

20 CONVERSAS
POR PREM RAWAT
JÁ VIRAM
O QUE TEM
DENTRO?
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O TEU MOMENTO

ADI livro

UM
LIVRO
ESPECIAL

“

Há uma caixa muito simples. Dentro da caixa, está um diamante de
valor incalculável. Se não souberem da
existência do diamante, podem tratála como outra caixa qualquer.
Mas se souberem que dentro desta
caixa está um diamante extremamente valioso, de repente passa a ser
uma caixa especial.

”

Também disponível
em espanhol,
alemão e português.
amazon.com
wopg.org

“Uma Caixa Especial” é empolgante, fascinante e
inspirador para o coração.
—Tim Gallwey, autor da coleção de livros “The Inner Game

