
ESPIRITUALIDADE NA INFÂNCIA1 

KEN WILBER 

Tradução de Ari Raynsford (www.ariraynsford.com.br) 

Revisão de Aline Setti e Darcy Brega 

 

[Por favor, leia a Introdução de "A Desconstrução do World Trade Center"2 
ou muito do texto a seguir fará pouco sentido. Obrigado, KW.] 

 

Mark Jefferson deu uma longa aula sobre a visão global do Centro Integral a 
respeito da espiritualidade na infância. Parte dessa aula fugiu à minha 
compreensão, mas aqui estão os contornos gerais (das notas de Kim com meus 
comentários). Fiquei pensando: tenho 20 anos, quase 21, e não me lembro de ter 
tido uma experiência mística na infância, porque... Espere um minuto, isso não é 
bem verdade. Houve... 

"Sr. Jefferson?" um aluno gritou. "Será que o senhor poderia comentar o 
artigo de capa de uma edição recente do Journal of Transpersonal Psychology? Eu 
sei que o senhor e muitos de seus colegas acreditam que a Psicologia Transpessoal 
está morta, e que..." 

"Não estamos felizes com isso, aliás", interrompeu Jefferson. "Constatamos 
apenas o fato de que as psicologias do Lado Esquerdo – subjetivas e intersubjetivas 
– humanística, existencial, transpessoal, introspectiva, interpretativa etc. – foram 
praticamente eliminadas do discurso acadêmico sério e dominante, tanto pelo pós-
modernismo flatland3 quanto pelo materialismo científico, particularmente pela 
neurociência cognitiva – em outras palavras, as abordagens do Lado Direito da 
moda praticamente eliminaram a maioria das abordagens do Lado Esquerdo. O 

 
1 Este texto foi publicado como Adendo D do livro Boomerite – Um Romance que Tornará Você 
Livre, de Ken Wilber. (N.T.) 

2 Publicado em www.ariraynsford.com.br. (N.T.) 
 
3 Wilber extraiu este termo do livro de Edwin A. Abbott, Flatland: A Romance of Many Dimensions, de 
1884, que trata de um mundo de duas dimensões inspirado na geometria. Em uma tradução literal: 
terraplana (outras traduções encontradas: uniformidade, planura, planície). Flatland é um dos conceitos 
fundamentais do pensamento wilberiano, daí por que optei por não o traduzir, pois qualquer tentativa 
nesse sentido enfraqueceria a ideia. Nesta tradução, ele é usado como substantivo e como adjetivo. (N.T.) 
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Journal of Transpersonal Psychology, por exemplo, tem uma circulação individual 
de cerca de 900 pessoas; com a publicação de 'A New Birth in Freedom' ['Um Novo 
Nascimento em Liberdade'], ele parece ter se alinhado com o meme verde e com 
um tipo de novo paradigma boomerite4 e, por isso, suspeitamos que sua influência 
continuará declinando. Para os interessados, recomendo que consultem os 
comentários de Joan Hazelton sobre boomerite em sua forma transpessoal (ver 
'Budismo Boomerite',5 para a suave diatribe de Joan)." 

Jefferson fez uma pausa e passeou os olhos pela plateia. "Como eu disse, não 
estamos felizes com o declínio de qualquer uma das psicologias do Lado Esquerdo 
– humanística, transpessoal, existencial, interpretativa, introspectiva – mas é uma 
tendência incontestável. Acreditamos que apenas uma psicologia integral – uma 
que inclua explicitamente as abordagens do Lado Direito junto com as abordagens 
do Lado Esquerdo (que é o que um modelo de 'todos os quadrantes, todos os níveis, 
todas as linhas, todos os estados, todos os tipos' tenta fazer) – consiga reverter essa 
tendência e resgatar as psicologias interiores, com uma argumentação coerente de 
seus laços inextricáveis com as abordagens exteriores."6 

O aluno, um tanto contrariado, pareceu momentaneamente perdido, mas 
continuou. "Certo, bem, eu ia dizer..., o artigo de capa do recente Journal of 
Transpersonal Psychology intitula-se 'Espiritualidade na Infância', de Michael 
Piechowski. Ele pretende representar a visão do autor de Psicologia Integral, que é 
um de seus colegas aqui no Centro Integral, mas, pelo que posso dizer, apresenta 
quase o oposto de sua visão atual. O senhor poderia comentar?" 

Jefferson fez uma careta momentânea, depois sorriu. "Tudo bem, filho. Esta 
não é minha ideia de diversão, mas vou aproveitar a ocasião para tentar resumir a 
visão geral do Centro Integral sobre a espiritualidade na infância. Vamos nos livrar 
imediatamente das coisas desagradáveis. Piechowski faz várias afirmações sobre o 
modelo apresentado em Psicologia Integral e a respectiva visão da espiritualidade 
na infância. Todas as suas afirmações, como você observou, são quase o oposto do 

 
4 Boomerite, é um termo cunhado por Ken Wilber para representar a patologia do meme verde: 
pluralismo verde infectado por um exacerbado narcisismo vermelho. Nesta tradução, ele é usado 
como substantivo e como adjetivo. Para o significado das cores, ver o "Apêndice – A Espiral do 
Desenvolvimento" do ensaio "A Desconstrução do World Trade Center" em 
www.ariraynsford.com.br. (N.T.) 
 
5 Adendo H do romance Boomerite de Ken Wilber, publicado em www.ariraynsford.com.br. (N.T.)  
 
6 Ver o Apêndice C (A Morte da Psicologia e o Nascimento do Integral) em "Ondas, Correntes, 
Estados e o Eu", publicado em www.ariraynsford.com.br. (N.T.) 
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que o livro realmente diz. Por exemplo, Piechowski afirma que Psicologia Integral 
propõe que as crianças não podem ter experiências espirituais ou místicas. Ele fala 
isso em termos inequívocos: Psicologia Integral 'argumenta que ... crianças 
pequenas não podem ter experiências místicas'. Na verdade, o livro deixa muito 
claro que TODOS os quatro grandes tipos de experiências místicas – unidade densa 
(misticismo da natureza), unidade sutil (misticismo da divindade), unidade causal 
(misticismo informe) e unidade não dual (misticismo integral) – PODEM OCORRER 
EM QUALQUER NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO, inclusive nos estágios do bardo, pré-
natal, perinatal, primeira infância e segunda infância. A razão é que essas quatro 
experiências são variações dos quatro grandes estados de consciência: vigília, 
sonho, sono profundo e consciência não dual sempre presente, os quais são 
vivenciados por todos os seres humanos, mesmo no período pré-natal e, 
certamente, na primeira e segunda infâncias. 

"Psicologia Integral é extremamente clara nesse ponto. Apresento apenas 
uma citação desse livro: 'A importância desses três ou quatro estados naturais é 
que todo ser humano, não importa a onda, estrutura ou nível de desenvolvimento, 
tem disponível o espectro de consciência completo – ego, alma, espírito – pelo 
menos como estados temporários, pela simples razão de que todos os humanos 
ficam acordados, sonham e dormem profundamente. Em uma experiência de pico 
(um estado alterado temporário), uma pessoa pode vivenciar brevemente, 
enquanto acordada, qualquer um dos estados naturais de consciência – psíquico, 
sutil, causal ou não dual – e esses estados frequentemente redundam em 
experiências espirituais diretas. Experiências de pico podem ocorrer para indivíduos 
em quase qualquer nível de desenvolvimento. A noção, então, de que estados 
espirituais e transpessoais estão disponíveis apenas nos níveis de desenvolvimento 
mais elevados é completamente incorreta' (ênfase no original). 

"Ao contrário de tudo o que o livro diz, Piechowski alega que Psicologia 
Integral afirma que as crianças não podem ter estados espirituais e transpessoais. 
Isso é muito estranho." Jefferson andou pelo palco, sorrindo e fazendo caretas 
alternadamente. 

"Mais tarde, Piechowski tenta qualificar essa deturpação flagrante com uma 
deturpação mais sutil: Psicologia Integral, assevera ele, afirma que as crianças 
podem ter experiências espirituais, mas que são apenas aquelas 'que representam 
os níveis inferiores de desenvolvimento espiritual'. Isto, na melhor das hipóteses, é 
uma meia verdade. Como acabamos de ver, as crianças podem ter experiências de 
pico de todos os quatro grandes estados místicos, do mais baixo ao mais elevado. 
Mas quando se trata dos aspectos da espiritualidade que mostram 
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desenvolvimento, então sim, em geral há espaço para melhorias na espiritualidade 
das crianças, como a palavra 'desenvolvimento' indica – e como as próprias 
evidências de Piechowski demonstram claramente (ver abaixo). Porém, isso não 
nega a autenticidade das experiências em si. 

"Psicologia Integral faz várias coisas: em primeiro lugar, apresenta cinco 
definições comuns de espiritualidade; sugere que todas as cinco são importantes e 
precisam ser incluídas em qualquer modelo integral de espiritualidade – todas as 
cinco representam aspectos diferentes da espiritualidade, por assim dizer. Em 
seguida, ressalta que, no caso de duas das definições de espiritualidade, há pouca 
ou nenhuma espiritualidade na infância; mas para três definições de 
espiritualidade, existem de fato vários tipos de espiritualidade na infância. O livro 
oferece um modelo que inclui todos esses cinco aspectos. Piechowski prende-se a 
uma das cinco definições e depois condena o livro como um todo por não incluir as 
outras. Minha nossa! 

"Então, tentemos o seguinte, meus amigos. Já que Piechowski não relata, 
nem mesmo vagamente, o que o livro diz, permitam-me resumir seus pontos 
principais em relação à espiritualidade na infância. O fato é que os vários exemplos 
de espiritualidade infantil oferecidos por Piechowski no artigo realmente sustentam 
o Modelo Integral em todos os aspectos importantes, o que torna sua crítica tão 
inusitadamente esquisita." Jefferson riu descontraidamente e continuou andando 
de um lado para o outro no palco. 

"O modelo apresentado em Psicologia Integral tenta equilibrar várias 
afirmações conflitantes, todas com consideráveis evidências de sustentação. Vocês 
as encontram na discussão do livro sobre os cinco principais aspectos da 
espiritualidade. (A propósito, há um breve resumo do livro intitulado 'Ondas, 
Correntes, Estados e o Eu – Um Resumo do Meu Modelo Psicológico'7 que vocês 
podem achar útil. Joan Hazelton também fornece um comentário aprofundado 
sobre os estados transpessoais e espirituais nos primeiros estágios de 
desenvolvimento do bebê e da infância em 'Estados e Estruturas'.8) 

 
7 Publicado em www.ariraynsford.com.br. (N.T.) 
 
8 No original, States and Stages. Publicado em www.ariraynsford.com.br como "Estados e 
Estruturas". Aqui cabe um comentário sobre o desenvolvimento da nomenclatura wilberiana: 
inicialmente, Wilber usava estados de consciência e níveis ou ondas de consciência para distinguir, 
respectivamente, características transitórias e permanentes; posteriormente, ele passou a usar 
estados e estágios (para níveis), como neste texto. Em seguida, passou a usar também estruturas 
ou altitudes para níveis. Em função da diferença entre estados e estruturas (conceito fundamental 
da Teoria Integral) e, observando que ambos se desenvolvem em estágios, finalmente ele chegou 
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"Para nossos propósitos, podemos nos concentrar em dois dos mais 
importantes dos cinco aspectos da espiritualidade, a saber: estados de consciência 
e estruturas de consciência. 

"Para começar, o Modelo Integral – como mencionado acima – afirma que os 
quatro grandes estados de consciência – que são a base dos quatro tipos principais 
de misticismo ou experiências espirituais – podem ser experienciados em 
praticamente qualquer estrutura de desenvolvimento, do pré-natal à idade adulta 
ao bardo (ou estados de quase morte e de vida após a morte). Portanto, uma 
criança pode ter uma experiência autêntica de qualquer um dos grandes estados 
místicos – denso, sutil, causal ou não dual. (Ponto técnico: chamamos a interseção 
entre o denso e o sutil de 'psíquico'; assim, preferimos chamar os quatro grandes 
estados místicos de psíquico, sutil, causal e não-dual. Joan Hazelton discute esses 
pontos importantes em sua aula sobre estados e estruturas.9 

"Vocês gostariam de ter exemplos de todas as quatro experiências místicas 
em crianças? Basta ler o artigo de Piechowski, que dá excelentes exemplos de todas 
as quatro. Ele, então, inexplicavelmente, afirma que o modelo de Psicologia Integral 
nega todas elas, ao passo que, até o momento, é o único modelo coerente que as 
acomoda totalmente." Jefferson balançou a cabeça e continuou andando pelo 
palco. 

"Para sustentar o modelo oferecido em Psicologia Integral, procuremos 
exemplos, em crianças, de estados alterados ou experiências de pico de misticismo 
da natureza (unidade psíquica), misticismo da divindade (unidade sutil), misticismo 
informe (unidade causal) e misticismo não dual (integral). Vamos considerá-los 
nessa ordem, uma vez que Piechowski fez a gentileza de nos fornecer evidências de 
todos os quatro. 

"Do artigo de Piechowski, eis um excelente exemplo de misticismo da 
natureza, ou unidade com o domínio denso, vivenciado por uma menina de 4 anos: 

Eu me vi de pé na praia, sozinha. O mar tocava o céu. Respirando com as 
ondas, entrei em seu ritmo. De repente, houve uma canalização de energia: o 
sol, o vento, o mar estavam me atravessando. Uma porta se abriu e eu me tornei 
o sol, o vento e o mar. Não havia mais "eu". "Eu" havia desaparecido em todo o 
resto. Todas as percepções sensoriais se tornaram uma. Som, cheiro, sabor, 

 
à nomenclatura mais recente: estágios de estado (state-stages) e estágios de estrutura (structure-
stages) para caracterizar, respectivamente, o desenvolvimento em estados e níveis de 
consciência. Nesta tradução, estou usando a nomenclatura mais recente. (N.T.) 
 
9 Ver "Estados e Estruturas", publicado em www.ariraynsford.com.br. (N.T.) 
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toque, forma – tudo fundido em uma luz brilhante. A energia pulsante passou 
por dentro de mim e eu fazia parte dessa energia. 

"Isso é realmente lindo, não é mesmo? Muito bem, a seguir um bom exemplo 
de uma experiência do domínio sutil. Lembrem-se de que, enquanto o misticismo 
da natureza tende a lidar com o mundo que pode ser vivenciado pelos sentidos, o 
misticismo sutil lida com domínios, estados, ou 'mundos' que não podem ser 
vivenciados com os sentidos empíricos e não são normalmente encontrados na 
natureza – eles são 'transnaturais' por assim dizer, muitas vezes envolvendo Deus 
ou algum tipo de forma(s) de Divindade, dakinis, luzes e energias sutis, sonhos e 
estados visionários, imagens arquetípicas e assim por diante. 

Um dia, quando eu tinha cerca de 7 anos, estava brincando alegremente 
ao ar livre, no final da tarde. Eu olhei para o sol. Nuvens flutuavam lentamente 
sobre ele, e os raios irradiando atrás delas eram gloriosos. Fiquei totalmente 
extasiado com essa visão. Tive a intensa sensação de que Deus estava de alguma 
forma falando comigo por meio dessa cena. Naquele instante, eu simplesmente 
sabia que Deus estava em tudo e tudo fazia parte de Deus. Fiquei maravilhado 
com a experiência, mas nunca falei com ninguém sobre ela. 

"A espiritualidade do domínio causal tende a ter dois 'temas' principais, se 
podemos chamá-los assim. O tema básico é uma 'experiência' de pura ausência de 
forma – Vacuidade, o Vazio, a Essência ilimitada, a vasta expansão do Imanifesto. 
Às vezes, como um segundo tema, a experiência se apresenta como a Testemunha 
informe ou puro Eu que transcende tudo e está separado de tudo, embora reflita 
tudo o que surge com equanimidade. Mas, em qualquer caso, o tom básico do 
misticismo causal é o da grandiosa Vacuidade, anterior a qualquer mundo 
manifesto. O depoimento a seguir é de uma menina que tinha 8 ou 9 anos na época: 

Enquanto estava sozinha em meu quarto, muitas vezes eu "voltava" para 
outra realidade – focando o que estava aqui antes que o universo ou qualquer 
outra coisa existisse. Eu caía mais e mais nesse vazio silencioso, saboreando uma 
tranquila sensação de desapego, quase flutuando. Nunca contei a ninguém 
sobre esses episódios. De alguma forma, eu sabia que minha queda não era um 
processo mental comum, mas uma experiência especial que ocorria apenas 
quando eu ficava sozinha por um tempo. Na verdade, nunca pensei sobre 
espaço, tempo ou a criação do universo. Minhas experiências de retorno eram 
muito mais fortes e envolviam sensações mais ricas do que o mero pensamento. 

"O misticismo não dual ou integral é muito, muito mais raro do que qualquer 
um dos três tipos anteriores, simplesmente porque inclui todos os três. Além disso, 
é frequentemente confundido com o tipo 1 ou unidade do domínio denso, porque 
envolve uma unidade com a natureza – mas também envolve uma unidade com o 
sutil e o causal, o que o misticismo da natureza, por definição, não faz. A experiência 
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mística não dual geralmente começa com uma intensa experiência de ausência de 
forma (tipo 3) que, ao final, extravasa para todos os mundos experienciados, 
transborda para o infinito, de modo que ocorre uma união radical da Vacuidade e 
de toda a Forma. Encontrei apenas um punhado de experiências críveis sobre ela 
na infância, mas o suficiente para me convencer de que pode acontecer em crianças 
extremamente bem-dotadas. Piechowski dá um exemplo que beira a 
transformação da Vacuidade informe para o Não Dual: 

Eu estava brincando sozinho no bosque ao redor de nossa casa em uma 
tarde de verão. Percebi pela primeira vez que podia pensar em qualquer coisa 
que quisesse e ninguém saberia o que era. Enquanto eu evocava memórias para 
pensar nelas, percebi que poderia voltar apenas uma curta distância no tempo 
antes de me encontrar além de todas as memórias, encarando um vazio total. 

Quando me defrontei com o vazio em minha mente, gradualmente 
percebi que minha identidade transcendia todas as memórias: que "eu" não 
tinha forma ou nome, nenhuma história, e preenchia esse vazio ou vacuidade 
como uma imensidão que se estendia ao infinito. Essa sensação incrível durou 
vários minutos e, então, me dei conta de mim mesmo como um garotinho 
espiando por entre os arbustos. 

"Muito bem, meus amigos, essa é a primeira parte do Modelo Integral: a 
saber, que esses três ou quatro grandes estados (denso, sutil, causal, não dual) 
podem ser experienciados em praticamente qualquer estrutura de 
desenvolvimento, porque os indivíduos em todas as estruturas ficam acordados, 
sonham e dormem profundamente. E, assim, os indivíduos, em praticamente 
qualquer estrutura de desenvolvimento, podem ter uma experiência de pico do 
misticismo da natureza, misticismo da divindade, misticismo informe ou misticismo 
não dual. O artigo de Piechowski, que afirma que Psicologia Integral nega isso, na 
verdade oferece excelentes evidências de apoio. 

"Agora, eis a segunda parte do que estamos discutindo, e é aqui que as coisas 
ficam realmente interessantes – e é aqui que o pobre Piechowski fica 
completamente confuso." Jefferson riu bem-humorado e saltitou pelo palco. 

"Embora os indivíduos possam ter uma experiência de pico desses quatro 
grandes estados em qualquer estágio de estrutura de seu desenvolvimento, eles 
tenderão a interpretar essas experiências por meio das lentes dos estágios de 
estrutura que desenvolveram até então. Em certo sentido, é paradoxal, porque o 
que estamos dizendo é que vocês podem ter uma experiência de estado totalmente 
autêntica, mas ela só pode ser expressa e interpretada por meio dos estágios de 
estrutura que vocês realmente têm. Isso resulta na famosa "grade religiosa" – ou 
seja, se houver quatro estágios de estado principais e, digamos, 10 estágios de 
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estrutura principais, vocês obterão 40 tipos distintos de experiências espirituais. 
Joan Hazelton dá uma explicação extensa sobre isso em sua palestra sobre Estados 
e Estruturas. Se estiverem interessados, consultem o Adendo G.10 

"A questão é simplesmente que a maioria das experiências espirituais da 
infância, além de serem experiências de estado autênticas, ficam sujeitas aos 
parâmetros da estrutura atual de desenvolvimento. Isso, claro, também vale para 
os adultos.  

Obviamente, vocês só conseguem interpretar suas experiências com as 
ferramentas interpretativas de que dispõem – e isso significa que as ferramentas 
cognitivas em sua estrutura atual de desenvolvimento terão uma grande influência 
em como vocês darão sentido a essas intensas experiências. O que isso realmente 
significa? Pelo menos três coisas: 

"Em primeiro lugar, significa que a maioria das experiências espirituais da 
infância tendem a ser experiências temporárias, porque o desenvolvimento não 
ocorreu a ponto de essas experiências diretas poderem continuar de forma 
ininterrupta e duradoura. Isso não dilui sua autenticidade; significa apenas que elas 
são passageiras, não permanentes. As experiências relatadas por Piechowski são 
transitórias – elas só ocorrem, como uma pessoa disse, 'por alguns minutos'. 

"Claro, a memória dessas experiências muitas vezes dura a vida inteira, bem 
como alguns dos efeitos positivos, mas raramente os estados reais. A maioria dos 
entrevistados disse coisas como: 'mais de trinta anos depois, lembro-me desses 
episódios com grande carinho'. É certo que episódios vêm e vão. Quando 
Piechowski relata que essas experiências são quase sempre temporárias, 
passageiras, estados alterados, ele dá a entender que está sendo aberto e honesto, 
mas quando Psicologia Integral relata a mesma coisa, Piechowski diz que ela está 
sendo desdenhosa e pejorativa. Hummmmm..."Jefferson riu novamente, bem-
humorado, dançando ao longo da borda do palco. 

"Eu particularmente ainda não me deparei com um exemplo confiável – e, 
pelo que posso dizer, nem Piechowski nem qualquer uma das pesquisas que ele cita 
como exemplo – de uma criança que se mantenha em consciência cósmica direta 
24 horas por dia, o que é uma das características comuns do misticismo não dual 
quando passa de um estado temporário para um traço permanente – o que parece 
acontecer apenas no desenvolvimento adulto (e que Charles Alexander e sua 
equipe de pesquisa chamam de 'permanência do sujeito'; ver One Taste). Portanto, 
o primeiro ponto, não contestado por Piechowski, é que a maioria dessas 

 
10 Ver "Estados e Estruturas", publicado em www.ariraynsford.com.br. (N.T.) 
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experiências na infância são temporárias, mesmo que seus efeitos possam ser 
duradouros. Esse é um dos principais pontos do modelo apresentado em Psicologia 
Integral – e Piechowski o confirma. 

"Em segundo lugar, isso significa que, por mais autêntica que seja a 
experiência espiritual na infância, o desenvolvimento posterior geralmente 
aumenta a profundidade da experiência espiritual. Piechowski critica Psicologia 
Integral por fazer essa afirmação, porém, mais uma vez, suas próprias evidências, 
brandidas com muita fanfarra, provam enfaticamente nosso ponto. Como ele 
relata: 'para 13% dos entrevistados, as experiências da infância foram mais 
poderosas do que as experiências adultas posteriores; para 17%, as experiências da 
infância e da idade adulta foram quase iguais; e para a grande maioria (70%), suas 
experiências adultas cresceram em intensidade quando comparadas as da infância'. 

"Assim, em 70% dos casos, o desenvolvimento posterior aprofundou a 
experiência espiritual. O Modelo Integral explica isso ao indicar que, embora 
experiências autênticas de estado estejam disponíveis em qualquer estrutura, à 
medida que as próprias estruturas continuam a se desenvolver – movendo-se, 
genericamente, do egocêntrico para o etnocêntrico até o mundicêntrico – então (1) 
os estados espirituais autênticos encontram mais espaço para se expandir e ressoar, 
porque os vários meios de expressão – isto é, as linhas cognitiva, afetiva, moral e 
assim por diante – expandem sua capacidade de se comunicar e entrar em 
ressonância com esses estados; e (2) à medida que o desenvolvimento continua, 
esses estados temporários podem, cada vez mais, transformarem-se em traços 
permanentes (ou seja, estruturas de consciência continuamente acessíveis). Tudo 
no artigo de Piechowski sustenta essas afirmações. 

"Alguma pergunta?" 

"Você disse que havia três coisas implícitas na integração estado/estrutura. 
Você comentou somente duas", Kim falou em voz alta. 

"Oh, certo. A terceira é... Qual é mesmo a terceira? Oh sim, ela está 
relacionada à segunda. Isto é, mesmo que as experiências de infância desses três 
ou quatro grandes estados sejam experiências de estado autênticas, elas serão 
moldadas pelas estruturas que estão presentes. Por exemplo, encontram-se poucas 
experiências de infância que dão origem a objetivos intensamente dialógicos ou 
morais – e.g., encontram-se poucas crianças que fazem, espontaneamente, um 
voto de bodhisattva, ou que prometem ter como objetivo de vida libertar todos os 
seres sencientes, ajudando-os a alcançar essas experiências espirituais 
maravilhosas – há raros impulsos morais, dialógicos, pós-convencionais e 
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mundicêntricos nas crianças. Impulsos morais, sim, mas impulsos morais pós-
convencionais, não muitos. Quase todos os exemplos de Piechowski são 
monológicos; bem como os de Armstrong.11 De fato, em toda a literatura sobre 
espiritualidade infantil, não há mais do que um punhado de crianças que não são 
monológicas, novamente mostrando que crianças extremamente talentosas 
podem se desenvolver de forma bastante rápida e notável, mas na maioria das 
vezes, esse aspecto pós-convencional não é vivenciado pela maioria crianças 
porque as estruturas de desenvolvimento e os meios de expressão adequados ainda 
não amadureceram. O Modelo Integral leva isso em consideração e, portanto, 
fornece uma imagem mais aprimorada e equilibrada. 

“Permitam-me acrescentar mais um detalhe. De grande interesse, 
naturalmente, é o pequeno percentual de casos (13%) em que a experiência da 
infância é mais poderosa do que a da vida adulta, já que em 70% dos casos acontece 
o contrário. Mas ocorre também o fato geralmente relatado de que, em muitos 
casos, as experiências espirituais tendem a diminuir após a infância ou 
adolescência. Nenhum desses casos contradiz a afirmação básica de que apenas na 
idade adulta, com desenvolvimento avançado, esses quatro grandes estados 
podem se tornar estruturas ou traços permanentes; mas aponta para um fato 
bastante comum: na idade adulta, as pessoas frequentemente abandonam o 
interesse pelo Sagrado e, consequentemente, o interesse em vivenciá-lo. Por quê? 

“O Modelo Integral sugere diversas razões, que variam naturalmente de 
pessoa para pessoa. Uma é que, à medida que as várias estruturas de 
desenvolvimento se desdobram, todos os tipos de repressões, dissociações e 
alienações podem se instalar nelas. Piechowski ridiculariza essa ideia, mas sua 
discussão mostra que ele a entende tão bem quanto entende o resto do Modelo 
Integral." Jefferson riu à vontade, olhando para o público. "Tudo o que isso 
realmente significa é que algumas pessoas, à medida que envelhecem, tornam-se 
insensíveis e se fecham. E, em geral, a espiritualidade costuma ser uma das vítimas." 

"Posso fazer apenas algumas breves perguntas de acompanhamento?", o 
aluno que deu início à discussão indagou. 

"Claro, filho, pergunte." 

"Piechowski cita Psicologia Integral como afirmando que 'as pessoas que 
dizem que as crianças estão em contato com realidades espirituais têm dificuldade 
em produzir exemplos confiáveis e coerentes'. Isso está certo, e em caso afirmativo, 

 
11 Ver T. Armstrong, "Transpersonal Experience in Childhood", Journal of Transpersonal 
Psychology 16, 2 (1984), pp.207-231. (N.T.) 
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isso não mostra que Psicologia Integral nega qualquer tipo de espiritualidade na 
infância?" 

Jefferson riu. "Piechowski cita o livro quanto a UMA das CINCO definições ou 
aspectos da espiritualidade, a saber, atitude frontal, que se refere a uma linha de 
desenvolvimento que, por definição, é limitada e pouco desenvolvida na infância, 
razão pela qual não há nenhuma evidência dela relatada por Piechowski ou por 
qualquer outra pessoa. Mas esse aspecto não se refere às outras características que 
podem estar autenticamente presentes na infância e que discutimos acima. 
Piechowski, novamente, apresenta uma visão terrivelmente distorcida do Modelo 
Integral. Próxima pergunta..." 

"Aqui está a parte mais estranha", disse o mesmo aluno. "Piechowski afirma 
que um dos poucos modelos que consegue explicar a espiritualidade infantil é o 
modelo de Armstrong e que o modelo de Psicologia Integral não consegue. No 
entanto, Psicologia Integral endossa explicitamente o modelo de Armstrong para 
este aspecto da espiritualidade. Como se explica isso?" 

Jefferson riu. "Boa pergunta, filho. Mas é ainda mais estranho. O modelo de 
Armstrong envolve o que chamamos de 'trilhando nuvens de glória'. Na verdade, 
um de meus colegas apresentou esse modelo em um livro chamado O Projeto 
Atman. Armstrong chegou à mesma ideia de forma independente, e estamos mais 
do que felizes em compartilhar o crédito, porque ele fez um excelente trabalho ao 
elucidá-la. Qualquer crítico bem-informado, no mínimo, perceberia que 
concordamos plenamente com ela. Não vou me aprofundar nessa ideia de 
'trilhando nuvens de glória', mas ela é amplamente discutida em O Olho do Espírito 
e resumida em Psicologia Integral. 

"De qualquer forma, notemos que o artigo de Piechowski e todos os 
exemplos que ele dá realmente confirmam os princípios do modelo apresentado 
em Psicologia Integral. Que nem o autor do artigo nem o editor do Journal of 
Transpersonal Psychology estejam familiarizados com o Modelo Integral é 
decepcionante, se não surpreendente. Ao mesmo tempo, sinto ter de enfatizar que 
o artigo de Piechowski cobre apenas UM dos cinco aspectos principais da 
espiritualidade. Desse modo, como um artigo sobre espiritualidade infantil, é 
lamentavelmente inadequado e enganoso, e precisa ser complementado com os 
outros aspectos do Modelo Integral, a fim de apresentar um quadro mais 
abrangente da espiritualidade na infância. Mais perguntas?" Jefferson sorriu 
calorosamente, passeando os olhos pela plateia. 
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"Mas isso é realmente problemático!" Kim gritou, assustando-me; quase 
entrei em pânico. 

"Meu Deus, Kim, o que você está fazendo? Não crie problemas, por favor." 

"Por que isso acontece?" 

"O que acontece?" Jefferson semicerrou os olhos, encarando a plateia. 

"Charles – Dr. Morin – diz que os teorizadores do Centro Integral 
frequentemente têm seus trabalhos deturpados pelos críticos, e você acabou de 
dar um exemplo clássico: todas as afirmações que o artigo faz sobre o Modelo 
Integral estão totalmente erradas ou meio erradas. Como você explica isso? Por que 
isso acontece? E por que vocês os deixam escapar impunes?" 

Meus olhos se arregalaram, meu queixo caiu. "Jesus, Kim, que diabos está 
fazendo? Você está se ouvindo?" 

"Uau," Jefferson riu. "Ok, senhorita, vamos responder", Jefferson abriu um 
sorriso. "Por que o Modelo Integral é frequentemente distorcido? Essa é a sua 
pergunta? Sim, bem, acho que há vários motivos. Motivo número um, e de longe o 
principal, é o grande volume de material. É demais. O sujeito que escreveu 
Psicologia Integral escreveu mais de 20 livros, e se você não ler todos eles – alguns 
pelo menos duas vezes – eu garanto que você compreenderá erroneamente muitas 
das questões centrais. Além disso, o maluco que escreveu Sexo, Ecologia, 
Espiritualidade esconde muito de seu material mais sofisticado em centenas de 
páginas de notas finais – um inferno, ainda não consegui ler todas elas! Juntem as 
obras de outros pensadores integrais como Mike Murphy, Roger Walsh, Allan 
Combs, Frances Vaughan, Sean Hargens, Fred Kofman, Karin Swann... bem, juntem 
as obras de milhares de amigos e membros do Centro Integral, e vocês terão 
bastante material para digerir. A maioria dos nossos críticos leem um ou dois livros 
e ficam tão entusiasmados com as ideias – tanto no sentido positivo quanto no 
negativo – que se sentem compelidos a responder, e por isso muitas vezes 
escrevem essas críticas elaboradas, sem perceber que muitas de suas objeções 
foram respondidas em outros livros. É bem frustrante para os críticos e, claro, é 
frustrante para nós também." 

Inclinei-me para Kim. "OK, isso foi legal; você tem algo para sussurrar no 
ouvido do Charles; agora fique quieta, por favor." 

"É isso? Esse é o motivo principal? Achei que você iria desenterrar algum tipo 
de patologia nojenta por parte dos babacas com cérebro de ervilha que criticam 
posições sem primeiro compreendê-las." 
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"Kim!", implorei. "Por favor, deixe isso pra lá, está bem?" 

"Meu Deus, senhorita", Jefferson riu. "Ei... é você, Kim?" 

"Sim, Mark." 

"Suspeitei que fosse. Certo, então, que diabos! Deixe-me esclarecer do que 
estou falando aqui. Há algo que poderíamos chamar de 'crítica direta' e é assim: o 
artigo do Dr. Fulano diz A , B e C, e apresentamos evidências de que alguns ou todos 
esses itens estão errados. Certo? Essa é uma forma de crítica, uma crítica simples e 
direta. Por outro lado, há algo chamado 'crítica interpretativa', que é mais ou menos 
assim: o artigo do Dr. Fulano diz explicitamente A, B e C; mas acreditamos que o 
que ele está real ou implicitamente dizendo é X, Y e Z – e X, Y e Z são muito 
problemáticos, até mesmo errados, talvez até moralmente viciados. Ficou claro, 
Kim?" 

"Sim, a crítica direta simplesmente critica o que a pessoa disse; a crítica 
interpretativa critica o que sua posição parece implicar." 

"Isso mesmo. Ambas são formas válidas de crítica, mas exigem que os críticos 
mostrem que conseguem exprimir com precisão a posição real da pessoa em 
primeiro lugar. Se eles não puderem comprovar com precisão A, B e C – de uma 
forma com a qual o próprio autor concordaria – então o resto de sua crítica – direta 
ou interpretativa – pode ser ignorada. Isso também está claro? " 

"Cristalino." 

"Então, só para deixá-la feliz, eu diria que os críticos que não conseguem 
primeiro exprimir com precisão A, B e C – antes de criticá-los – podem ser 
incompetentes, preguiçosos, estar com ciúmes profissionais e tentando atacar 
pelas costas, ou estar jogando jogos de dominância e 'Rei da Colina'12 – quem sabe?" 

"Você não consegue pensar em mais nenhum motivo?" 

Eu fiquei boquiaberto com ela. "Kim, o que você está fazendo?!" 

"Oh, bem, o último motivo genuíno – e certamente um dos mais importantes 
– para que os críticos discordem de nós é que eles estão certos e nós errados!" Ele 
riu e deu um tapa na coxa. "E erramos muitas vezes, eu garanto." 

 
12 Jogo infantil, cujo objetivo é ficar no topo de uma grande pilha ou colina como o "Rei da 
Colina". Outros jogadores tentam tirar o atual Rei da pilha e tomar seu lugar, tornando-se assim 
o novo Rei da Colina. (N.T.) 
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"Importa-se de elaborar sobre a acusação de incompetência?" Kim gritou. 

Jefferson respirou fundo. "Oh, Kim, meu Deus. Os estudos integrais têm 
dificuldade em ser ouvidos por muitos motivos. Um dos mais comuns é que 
qualquer tipo de pensamento sistemático ameaça algumas pessoas, e é 
compreensível. Construções sistemáticas podem, de fato, ser marginalizantes, 
opressivas, embrutecedoras – representando uma tentativa de laçar o Mistério e a 
Vacuidade da existência e selá-los com caixas conceituais. Isso não é bom, 
obviamente." Jefferson esfregou os olhos e voltou para o pódio. 

"Por outro lado, sempre nos deparamos com duas opções básicas na forma 
como abordamos a filosofia: podemos supor que o universo é holístico ou podemos 
supor que é partido, fragmentado, interrompido, separado. Você pode notar que a 
pesquisa de Paul Ray mostra que a grande maioria até mesmo dos Criativos 
Culturais do meme verde acredita que o universo é uma Totalidade indivisa. E há 
muita verdade nessa Totalidade, creio eu. 

"Mas não uma verdade absoluta. Ou seja, o Modelo Integral que propusemos 
tem duas 'partes' básicas, por assim dizer, correspondendo às 'duas verdades' de 
muitas das grandes tradições de sabedoria; a saber: há verdade relativa e há 
verdade última ou não dual. A verdade relativa se aplica ao domínio manifesto e 
finito – coisas como: a água é composta de oxigênio e hidrogênio, a terra gira em 
torno do sol, alguém chamado Tolstoi escreveu algo intitulado Guerra e Paz, e assim 
por diante. Essas verdades relativas podem ser resolvidas por técnicas do domínio 
relativo – ciência empírica, por exemplo, ou hermenêutica. 

"Porém, também existe a verdade última ou não dual, e aqui as coisas ficam 
muito mais complicadas. Porque a verdade última não é uma proposição sobre a 
Realidade – NÃO é uma afirmação como: 'existe uma verdade suprema'; NEM é uma 
afirmação como: 'há uma infinidade de verdades irredutíveis e pluralistas'. NÃO é 
uma afirmação como: 'a realidade é um todo inconsútil de relacionamentos 
inseparáveis'. A realidade última NÃO é Um, não é Muito; não é uma Totalidade, 
não é pluralista; não é holística, não é analítica. Todas essas ideias fazem sentido 
apenas em termos de seus opostos, mas a realidade última é não dual – é 'não dois, 
não um'. 

"A realidade última não é uma ideia, filosofia, experiência, proposição, 
técnica ou perspectiva. É antes uma intensa realização na base mais profunda da 
consciência, que se abre para uma identidade direta com esse derradeiro Estado 
não dual, uma Realidade que, em si mesma, nunca pode ser vista como um objeto 
e, portanto, permanece como o mais puro Mistério brilhando na Nuvem do 
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Desconhecimento. O QUE é visto, conhecido e percebido Nele não pode ser 
expresso – não pode ser colocado em palavras a menos que se tenha alcançado a 
realização em si. Pode ser mostrado, não dito. Pode ser dançado, não falado. Pode 
ser sentido, não visto. É uma atmosfera infinita, não um objeto finito. É por isso 
que, se necessitamos chamá-lo de algo, o chamamos de Vacuidade. Ou Mistério. 
Ou Essência sem Fundamento. Ou O Inqualificável. Mas NÃO o chamemos de 
'verdade única', ou 'verdade absoluta', ou qualquer coisa assim – porque todas 
essas são palavras meramente dualísticas." 

A pele de ébano de Jefferson estava sendo suavemente iluminada por trás, 
pelas lâmpadas difusas do palco; ele parecia estar estranhamente suspenso no ar, 
sua voz pairando sobre todos nós. 

"No entanto, no domínio manifesto finito – este universo manifesto – o 
mundo da Forma – deparamo-nos com aquela questão fundamental anterior: 
imaginamos este mundo da Forma como sendo holístico ou fragmentado? Vejam, 
não enfrentamos essa questão com o domínio último ou não dual, porque a 
Vacuidade não é nem Um, nem Muitos, nem ambos, nem nenhum – tudo isso são 
palavras, então jogue-as fora, eu me responsabilizo! Mas no mundo da Forma, essa 
é uma boa pergunta: o mundo manifesto da Forma é um mundo de holismo ou um 
mundo de fragmentos? 

"Bem, obviamente, nós do Centro Integral pensamos que o mundo manifesto 
relativo é formado, de alguma forma, tanto de todos quanto de partes. Acreditamos 
que o mundo manifesto relativo é um mundo que inclui a totalidade. Um pouco 
mais tecnicamente, acreditamos que o mundo manifesto relativo é composto de 
hólons, ou todos/partes – isto é, todos que são partes de outros todos, 
indefinidamente. Por exemplo, um átomo inteiro é parte de uma molécula inteira, 
uma molécula inteira é parte de uma célula inteira, uma célula inteira é parte de 
um organismo inteiro, e assim por diante. 

"Mas observem: hólons se aplicam apenas ao mundo relativo, finito e 
manifesto. O mundo das sombras. Eles não se aplicam à verdade última. Lembrem-
se: em face do Mistério, em última instância, só se aplica o silêncio – simplesmente 
não conseguimos categorizar, de forma alguma, o que é radicalmente Inqualificável. 
Conhecemos esse Mistério sendo a Vacuidade, não o conceitualizando, nomeando, 
rotulando. Certamente, não afirmamos que ele é absoluto ou pluralista, e assim por 
diante. 
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"Portanto, essas são as duas 'asas' da Abordagem Integral: relativa e 
suprema. Claro, cremos que, na verdade, Vacuidade e Forma, final e relativo, são 
não duais ou 'não dois, não um' – são genuinamente 'integrais'. 

"Então, essa é uma das primeiras coisas que nossos críticos costumam deixar 
passar. Como nós do Centro Integral escrevemos muito sobre o domínio manifesto 
relativo, alguns críticos imaginam que essa é nossa posição final, quando é apenas 
nosso melhor palpite sobre o mundo relativo. Nossa postura 'última' é a Vacuidade, 
conhecida não por uma filosofia integral translativa, mas por uma transformação 
de consciência. Críticos como Kaisa Puhakka estão sempre dizendo: 'Esses grandes 
esquemas integrais tentam substituir o Mistério da Vacuidade; então, em vez disso, 
dancemos!' Bem, claro, dancemos! Não em vez de, mas ao lado de. Certamente 
devemos fazer ambos/e, não um/ou, não é mesmo? Não podemos dançar e 
teorizar? Felizmente, a abordagem não dual faz as duas coisas." 

"Mas por que as pessoas não confiam na Abordagem Integral, mesmo para o 
mundo relativo?" Kim simplesmente não se calava. 

"Bem, como dissemos, qualquer tipo de pensamento sistemático ameaça 
algumas pessoas, e é compreensível, porque pode fazer exatamente o que alguns 
críticos afirmam: encaixotar o Mistério infinito em túmulos finitos. Mas uma vez 
que você tenha alcançado essa realização básica – tipo curso elementar de 
Misticismo – você precisa dar o próximo passo e levar muito a sério como entender 
o mundo relativo manifesto em termos relativos e manifestos (além de subsistir 
como o Mistério atemporal de tudo). E se o mundo relativo é realmente holístico, 
então é melhor você levar muito a sério a construção de uma filosofia integral, 
holística. 

"Katagiri Roshi escreveu dois livros, cujos títulos realmente resumem tudo. O 
primeiro livro foi Returning to Silence [Retornando ao Silêncio]. Em outras palavras, 
retornando ao Mistério, retornando à Vacuidade. Este realmente precisa ser o 
primeiro passo em qualquer filosofia, integral, pluralista ou materialista. Mesmo 
quando construímos mapas integrais que tentam honrar a natureza holística da 
manifestação, precisamos sempre nos lembrar do Mistério. É por isso que, voltando 
a O Projeto Atman, um de nossos autores do Centro Integral escreveu o seguinte na 
última frase do prefácio do livro: 'o que se segue é a poeira zen que você deve 
sacudir de suas sandálias, e que é, afinal, uma mentira em face do Mistério, já que 
somente Ele existe'. Cada um de seus livros, desde então, segue uma linha como 
essa – indicando que tudo nos seus livros é uma mentira, ou se aplica apenas ao 
domínio relativo, manifesto, em última análise, ilusório; e acho que seus críticos 
continuam se esquecendo disso!", ele riu. 
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"Mas eis o ponto: uma vez que você se libera na Vacuidade de tudo que existe 
– uma vez que você está retornando ao Silêncio [Returning to Silence] – então You 
Have to Say Something [Você Tem de Dizer Algo]. Esse é o título do segundo livro 
de Katagiri. Obviamente, retornamos ao Silêncio; em certo sentido, essa é a parte 
fácil. A parte difícil é: já que dançamos, negamos e desconstruímos, agora devemos 
dizer algo positivo. Devemos assumir uma posição. Devemos contribuir com algo 
diferente da ironia para o mundo. Não podemos simplesmente dançar a noite toda; 
também devemos levar as coisas a sério. Portanto, o que faremos? Devemos dizer 
algo! Será algo fragmentado, isolado, pluralisticamente dilacerado e torturado, 
ressequido e desfeito em ventos dissolventes que transformam tudo em pó? Ou 
será algo holístico, curativo, unificador, integral? 

"A Vacuidade não é nem um nem muitos, nem integral nem pluralista – já 
sabemos disso! Estamos agora falando sobre a verdade relativa, sobre como 
categorizar o mundo finito, relativo, manifesto de uma forma que: (1) honremos 
mais precisamente o tecido holístico do mundo manifesto; e (2) lembremo-nos 
sempre de que, uma vez que tenhamos feito isso – e mesmo enquanto estivermos 
fazendo isso – devemos também retornar ao Silêncio." 

Jefferson sorriu gentilmente, foi até a beira do palco e olhou para todos nós. 
"Eu sugiro que uma abordagem integral faz isso de forma mais feliz do que qualquer 
outra abordagem, porque ela honra e inclui a Vacuidade e a Forma, o Mistério e a 
Manifestação, o Silêncio e a Fala, a Dança e o Discurso. 

"Ora, claro que é um trabalho muito difícil tentar delinear as redes de 
relações holísticas que constituem o mundo manifesto. Tentamos fazer isso da 
forma mais inclusiva possível, usando 'todos os quadrantes, todos os níveis, todas 
as linhas, todos os estados, todos os tipos', e assim por diante, mas estamos sempre 
aperfeiçoando a teoria por meio de diálogo com a crítica responsável. Mas aqueles 
que dão tiros aleatoriamente em tais abordagens, sem contribuírem para um 
aumento do conhecimento holístico – bem, isso me parece ser nada mais do que 
covardia intelectual em face de uma tarefa difícil." 

Jefferson sorriu. "Pronto, Kim, eu disse algo desagradável sobre alguns de 
nossos críticos. Você está satisfeita?" 

"Estou chegando lá", Kim sorriu. 

"Kim, eu imploro, deixe isso para lá, por favor. Argumentos como este me 
causam desconforto." 
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"Cresça, filhinho da mamãe. Então, Mark, isso caracteriza boomerite, não é? 
Esses críticos em particular são pegos em boomerite?" 

"Não faça de 'boomerite' um palavrão generalizado para todo mundo de 
quem você discorda, Kim. É uma síndrome muito específica com atributos muito 
particulares. Mas seria muito estranho se alguns críticos não sofressem dela, já que 
ela atinge quase todos nós uma vez ou outra." 

"Então...", Kim o encorajou. 

"Então, a razão pela qual boomerite reage tão negativamente a sistemas 
holísticos de qualquer tipo – e reagiria negativamente a um sistema mesmo que 
fosse a verdade absoluta! – é que, sim, os sistemas me limitam, e o lema de 
boomerite é: 'ninguém me diz o que fazer!'. A razão pela qual boomerite ama o 
pluralismo é que o pluralismo permite que o ego abrace qualquer crença que 
queira, porque nenhuma visão é melhor ou pior – e, portanto, sob o pluralismo 
pandêmico, ninguém pode desafiar o domínio do ego e seus desejos, suas 
demandas, suas visões de mundo – qualquer palavrão que você quiser usar, Kim", 
disse ele, sorrindo abertamente. "Portanto, boomerite vê no pluralismo um novo 
nascimento em liberdade – a liberdade do ego grande e obeso de fazer o que bem 
entender", ele sorriu ironicamente. 

"Ei, boa!" Kim gritou. 

Jefferson sorriu. "Talvez eu tenha de conversar com Charles sobre você." Ele 
fez uma pausa, ainda rindo. "Então, encerremos esta excursão divertida sobre os 
críticos dizendo o seguinte: eu, pessoalmente, acho a maioria das críticas 
extremamente úteis. Na verdade, muitos dos modelos do Centro Integral passaram 
por pelo menos quatro fases principais, porque muitas críticas foram ouvidas 
respeitosamente e incorporadas aos nossos modelos, aprimorando-os 
constantemente. Mas também acho que muitos críticos da Abordagem Integral 
tendem a dar razões muito ou/ou para sua desaprovação. Esses críticos, me parece, 
estão presos a uma mentalidade um ou outro um tanto rígida. Eles acham que você 
deve vivenciar a Vacuidade ou tentar apresentar uma imagem holística do mundo 
manifesto, mas, de certo modo, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo 
tempo. Eles acham que a espiritualidade infantil deve ser uma espiritualidade 
autêntica ou deve ter algumas limitações – eles não parecem permitir que ambas 
as coisas possam ser verdadeiras. Eles pensam que se você escreve um livro 
realmente acadêmico sobre espiritualidade, então você deve ser, pessoalmente, 
muito seco, abstrato, carente de todos os sentimentos e de qualquer 
espiritualidade – eles parecem não conseguir perceber que a espiritualidade 
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abrange corpo, mente e alma igualmente. Eles querem que a realidade seja 
universal ou pluralista, eles parecem não conseguir entender que a realidade 
relativa tem muitos universais e muito pluralismo, e que a realidade última não tem 
nenhum dos dois. A Abordagem Integral é, de cima a baixo, uma abordagem 
radicalmente inclusiva, e aqueles que insistem em ou/ou nos atacam com bastante 
intensidade." 

"Última pergunta. Por que vocês deixam esses críticos se safarem?" Kim 
parecia muito satisfeita com essa pergunta; arregalei os olhos e fiquei agitado. 

"Bem, francamente, não deixamos. Após 25 anos dando a outra face, 
estamos ficando, hum... um pouco atrevidos. Iniciamos uma seção 'Critics Watch' 
em Shambhala.com. Por favor, sinta-se à vontade para enviar exemplos, se quiser. 
Vamos fazer o impensável e responsabilizar publicamente esses críticos por suas 
próprias palavras. Como você diria, muito legal, hein?" 

"Maravilha!" foi tudo o que Kim disse. 

Esfreguei meus olhos, balancei minha cabeça. Nada disso estava fazendo 
sentido para mim. E uma coisa em particular não estava batendo. 

"Kim, você notou que eles não dizem o nome da pessoa que escreveu 
Psicologia Integral? Ou O Olho do Espírito? Ou O Projeto Atman? Ou One Taste? Por 
que eles não mencionam o nome do autor? Eles nunca falam o nome." 

"Claro que eles falaram", respondeu Kim. "Você não ouviu, como de costume. 
O nome dele é... hum, vamos ver, eu conheço o cara. Ele é um bom amigo do 
Charles. Caramba, ele foi um dos fundadores do Centro Integral. Eu consigo vê-lo 
claramente, como estou vendo você sentado ao meu lado. Qual é mesmo o nome 
dele? Que estranho. Bem, de qualquer maneira, vou pensar nisso. Ou pergunte ao 
Stuart Davis, ele o conhece muito bem."13 

"Está bem." Mas esse foi apenas o último ponto esquisito em um dia 
totalmente estranho. Hólons, hólons... Fico me perguntando o que tudo isso 
realmente significa? Será que algum dia vou entender? E mesmo que entenda, será 
que isso é realmente importante? 

 

 
13 Esta é uma piada interna do romance Boomerite. Para compreendê-la, é preciso ler o livro até 
o fim. (N.T.) 


