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Qual é, na sua opinião, o estado da arte em estudos transpessoais no 
momento? O campo amadureceu? Está indo para algum lugar? Está estagnado? 

O campo transpessoal de fato amadureceu, embora ainda seja relativamente 
jovem. Mas devo confessar que me parece que ele ficou estagnado por uma década 
ou mais. Houve algum trabalho muito bom sendo feito e alguns teorizadores 
excelentes desenvolvendo estudos soberbos, mas não ocorreu nada realmente 
novo ou excitante no horizonte. Creio que o problema é que o campo ainda está 
procurando uma forma de tornar a psicologia transpessoal relevante para questões 
e preocupações maiores. A psicologia transpessoal ainda está em processo de se 
expandir para estudos transpessoais. 

Isso é bem complicado, você sabe, porque "psicologia transpessoal" é quase 
uma contradição em termos. É como dizer "pessoal transpessoal" ou "psicologia 
transpsicológica". Nas tradições de sabedoria, sempre foi feita uma distinção entre 
psique – a mente individual ou eu – e pneuma – o espírito transindividual. E a 
psicologia transpessoal sempre se encontra na delicada posição de ser um estudo 
da psique que, na verdade, inclui o pneuma, se você entende o que quero dizer. 

Assim, muitos de nós começamos a sentir que o verdadeiro núcleo da 
psicologia transpessoal vai além de algo que possa ser confortavelmente chamado 
de psicologia, e aponta mais para disciplinas como filosofia espiritual, ontologia, 
epistemologia, todas palavras "metafísicas" que agora são tão desprezadas por 
pessoas que se dizem filósofos profissionais. 

 

Então, essa é uma força que está fazendo a psicologia transpessoal se 
expandir para um campo mais amplo de estudos transpessoais. 

Sim. Outra força ou pressão é a seguinte: o estudo da psicologia leva 
inevitavelmente à sociologia, que fatalmente leva à antropologia, que leva à 
filosofia. E, estranhamente, bizarramente, todas elas levam à política. 
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Funciona assim: um ramo importante da psicologia é a psicoterapia. Todas as 
versões de psicoterapia partem do fato de que as pessoas são infelizes. A 
psicoterapia tenta localizar a causa dessa infelicidade na mente humana (ou no 
comportamento humano). Uma pessoa que tem uma "doença mental", ou uma 
"neurose", ou um "comportamento mal-aprendido ou desadaptativo" – seja qual 
for o nome – "não está bem ajustada" à realidade. Todo mundo concorda com isso. 

Mas o que é a realidade? Como disse a comediante Lily Tomlin: "O que é a 
realidade? Nada além do que um palpite coletivo." Em outras palavras, o que 
chamamos de "realidade" não é, em grande medida, algo socialmente construído? 
Como podemos afirmar que alguém não está bem ajustado sem saber a que deve 
se ajustar? E se você "não estiver ajustado" a viver em uma sociedade nazista? Isso 
não é um sinal de saúde mental ao invés de doença? 

E assim, de repente, se quiser definir "doença mental", você tem de definir o 
que é uma sociedade "saudável". Não há outra maneira de determinar o que é, de 
fato, desadaptativo! Desadaptativo em comparação com quê? "Doente" em 
comparação com que definição de saúde? 

Portanto, como teorizador, você deve começar a olhar para diferentes 
sociedades e culturas, na tentativa de entender como os seres humanos, em épocas 
e locais diversos, definiram "saúde", ou "normalidade", ou mesmo "realidade". E 
isso o leva muito rapidamente à antropologia, ou ao estudo do desenvolvimento da 
espécie humana em geral. 

Desse modo, você volta à história e à pré-história, tentando entender tudo, 
tentando encontrar o que significa ser "normal", porque, caso contrário, você não 
tem como definir o que significa ser "anormal" ou "doente" e, portanto, se for 
honesto, você não tem exatamente nada que possa recomendar a seus pacientes. 
Como você pode "curá-los" se não consegue nem definir "saúde"? 

Eu odeio divulgar o segredo da antropologia, mas não há respostas nela. Tudo 
o que você encontra é que os seres humanos começaram a surgir, digamos, há 
400.000 anos. E, então, uma desconcertante variedade de culturas e sociedades 
começou a florescer, e milhares de diferentes normas, regras, crenças, práticas, 
ideias, artes e tudo mais imaginável simplesmente explodiram em cena.  

Desse modo, bem cedo, você percebe que não pode nem começar a entender 
tudo isso sem algum conjunto de categorias mentais que o ajude a ordenar, 
classificar e organizar essa bagunça diferenciada. O que é útil ou inútil? O que é bom 
ou ruim? O que é valioso ou sem valor? O que é verdadeiro ou falso? E, de repente, 
você se torna um filósofo. 
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Isto mesmo! Você não pode sequer começar a entender a condição humana 
sem examinar profundamente questões filosóficas. Mesmo aqueles que rejeitam 
totalmente a importância ou a validade da filosofia apresentam razões filosóficas 
para a rejeição! Em outras palavras, goste ou não, ser humano é ser filósofo, e sua 
única escolha é ser um bom ou um mau filósofo. 

E, assim, uma vez que você escolhe que quer tentar ser um bom filósofo, 
tende a acontecer o seguinte: se, como filósofo, você se permite decidir que tem 
algumas conclusões genuínas – sobre a natureza da realidade, a natureza dos seres 
humanos, do espírito, do bom, do verdadeiro e do belo – você percebe muito 
rapidamente que é absolutamente inevitável tentar fazer da sociedade um lugar 
em que o maior número de pessoas seja livre para buscar o bem, a verdade e a 
beleza. Isso se torna um ardente imperativo categórico e corrói sua alma com 
implacável exigência moral. 

Como ressaltado por Foucault, uma das inúmeras grandes coisas sobre Kant 
é que ele foi o primeiro filósofo moderno a fazer a pergunta crucial: O que significa 
para uma sociedade ser esclarecida (no ensaio "O que é Iluminismo?")? Em outras 
palavras, não apenas "iluminismo" para você ou para mim, mas para a sociedade 
em geral! Ou Karl Marx: os filósofos do passado apenas tentaram entender a 
realidade, enquanto a verdadeira tarefa é mudá-la. Comprometer-se socialmente! 
E assim, como filósofo moderno, você se vê subitamente no amplo campo da teoria 
política. Você percebe que os bodhisattvas terão de se tornar políticos, por mais 
estranho que isto possa parecer inicialmente. 

 

E isso aconteceu com a psicologia transpessoal? 

Sim, a psicologia transpessoal passou por todas essas fases. Começou com 
Abraham Maslow, Anthony Sutich e outros que, em sua maioria, eram psicólogos 
treinados profissionalmente. A partir dessa base sólida e robusta, rapidamente se 
ramificou em vários subcampos, como Roger Walsh e Frances Vaughan (no livro 
Caminhos além do Ego) indicaram: sociologia transpessoal, antropologia 
transpessoal, ecologia transpessoal, ética transpessoal, trabalho transpessoal, 
filosofia transpessoal, política transpessoal, transformação transpessoal (como na 
monumental obra The Future of the Body, de Michael Murphy) – para citar apenas 
alguns. E tudo isso, como Michael Washburn salientou, agora é chamado de estudos 
transpessoais. 

E isso é muito, muito animador. Como ponto de referência, lembre-se de que 
a psicanálise causou enorme impacto em campos que também estavam fora da 
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psicologia. Teve uma grande e profunda influência na literatura, na teoria literária, 
na teoria e discurso políticos (a imensamente influente escola de Teoria Crítica de 
Frankfurt – Horkheimer, Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas 
– foi uma tentativa direta de integrar as preocupações de Marx e Freud), na arte e 
nas teorias da arte, até mesmo na prática artística (os surrealistas, por exemplo), na 
educação e nas teorias e práticas educacionais. Uma vez que a psicanálise estava 
de fato ligada a algumas verdades muito importantes (embora limitadas), ela se 
provou ao manifestar-se completamente fora dos estreitos limites da psicologia, 
tendo um impacto extraordinário em outros campos. 

E acho que agora estamos à beira de algo semelhante acontecendo com os 
estudos transpessoais, talvez não tão difundido, mas pelo menos bem semelhante. 
Seu impacto move-se rapidamente para além do campo da psicologia. E muitos de 
nós estamos trabalhando nesse campo bem mais expandido de estudos 
transpessoais, incluindo meu trabalho recente. 

 

Como você caracterizaria seu trabalho? Como você caracterizaria sua 
abordagem particular ao transpessoal? 

Minha abordagem também passou por esse padrão básico, da psicologia à 
sociologia e antropologia, à filosofia, à teoria política. Você pode realmente 
constatar isso em meus livros: O Espectro da Consciência, A Consciência sem 
Fronteiras e O Projeto Atman foram meus três primeiros livros, e todos são 
reconhecíveis como livros de psicologia, em um sentido amplo. Em seguida, Éden: 
Queda ou Ascensão? e Um Deus Social, que são de antropologia e sociologia. 
Depois, Os Três Olhos do Conhecimento, uma obra bastante filosófica. E meus 
trabalhos mais recentes, que são, bem, difíceis de descrever, porque eles cobrem 
tudo. 

 

Tudo? 

Sim. Estou agora no processo de escrever uma série de três volumes chamada 
Kosmos que pelo menos tenta abordar todos os principais campos do 
conhecimento humano. O primeiro volume já foi publicado e chama-se Sex, 
Ecology, Spirituality: the Spirit of Evolution1. É um livro extremamente longo (mais 
de 800 páginas), o que limita suas traduções, mas uma versão popular – intitulada 

 
1 Lançado no Brasil como Sexo, Ecologia, Espiritualidade: o Espírito da Evolução. (N.T.) 
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A Brief History of Everything2 – está sendo traduzida para o holandês, alemão, 
francês, italiano e outros idiomas europeus, de forma que você pode ver o que 
tenho feito. 

 

Mas será que "tudo" significa realmente tudo? 

Eis o que estamos enfrentando: para a orientação transpessoal ter alguma 
validade, ela deve se aplicar literalmente a todos os aspectos do esforço humano. 
Deve ter algo interessante a dizer a respeito de tudo, da física à psicologia, da 
filosofia à política, da cosmologia à consciência. Mas você não pode fazer isso com 
ecletismo, uma miscelânea de observações não relacionadas. Tem de haver algo 
parecido com coerência e capacidade integrativa. A orientação transpessoal precisa 
ser capaz de unir um enorme número de disciplinas em uma visão bastante 
completa, coerente, plausível e crível. 

Ora, obviamente, resta saber se isso é razoável. Pode simplesmente se 
mostrar uma impossibilidade, por muitas razões. Mas "os tolos correm para onde 
os anjos temem pisar", e este tolo aqui está correndo. É isso que a Trilogia Kosmos 
tentará fazer – integrar um número abrangente de disciplinas do conhecimento. Se 
terá sucesso ou não – bem, resta saber. Mas, pelo menos, acho que ajudará as 
pessoas a elevar suas próprias visões para uma escala mais ampla e inclusiva. 

 

Suas visões evoluíram ao longo do tempo? O que ficou? O que foi rejeitado? 

Sim, com certeza, minhas visões evoluíram, espero que na linha daquela 
maravilhosa citação de Erich Jantsch: "evolução é autodesenvolvimento por meio 
de transcendência do eu". Espero ter me desenvolvido e rezo para que tenha 
transcendido. Em outras palavras, evoluído. 

Porém, devo dizer que, provavelmente, sou a pessoa mais afortunada do 
mundo quando se trata de publicações anteriores, pois ainda me sinto bastante 
confortável com quase tudo que escrevi. Expandi bastante o campo da minha 
escrita, mas os primeiros trabalhos ainda são, acredito, bem sólidos. 

Isso me ocorreu recentemente porque, por uma série de coincidências 
interessantes, três de meus primeiros livros estão sendo lançados em novas edições 

 
2 Lançada no Brasil como Uma Breve História do Universo. A tradução brasileira deixa a desejar. 
A mesma obra foi lançada em Portugal com o título Uma Breve História de Tudo, com uma 
tradução melhor. (N.T.) 
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em inglês, e eu me vi, no decorrer de uma semana, escrevendo prefácios para os 
três. Normalmente, quando um autor escreve um prefácio para uma obra redigida 
uma ou duas décadas antes, o prefácio explica por que o autor não acredita mais 
no livro: "Ah, mudei de ideia, essa foi uma primeira tentativa interessante, outros 
podem aprender com meus erros, agora modifiquei minha visão" – e assim por 
diante. Fiquei feliz em constatar que ainda podia recomendar sinceramente meus 
primeiros livros.3 

Portanto, por assim dizer, "transcendi e incluí" meu próprio trabalho. 
Mantive quase todos os conceitos iniciais importantes. Na época em que escrevi 
aqueles primeiros livros, eu acreditava muito que suas ideias básicas eram 
verdadeiras; e creio que, com um pequeno ajuste fino, elas ainda o são (afinal, 
refletem basicamente a philosophia perennis, daí não serem uma alegação tão 
grandiosa da minha parte). Mas eu realmente expandi o escopo da minha obra. 
Estou tentando trazer a orientação transpessoal para todos os campos do 
conhecimento humano. Espero que meu trabalho seja um exemplo de uma genuína 
"filosofia mundial", na medida em que honra e inclui Oriente e Ocidente, Norte e 
Sul. Mas isso, sem dúvida, é para outros decidirem. 

 

Seu trabalho recebeu alguma crítica substancial de dentro do campo 
transpessoal? 

Sim, com certeza. A crítica é importante e eu a levo muito a sério. Ao mesmo 
tempo, devo dizer que acho que minha posição tem mais evidências. Penso que ela 
tem o que Habermas chama de "a força não forçada do melhor argumento". Mas, 
novamente, isso também é para outros decidirem. 

 

 
3 Desde a data desta entrevista, no verão de 1995, Wilber compilou um livro de ensaios teóricos, em parte 
abordando suas diferenças com Stan Grof, Michael Washburn e outras autoridades transpessoais, 
intitulado O Olho do Espírito. Neste livro, ele analisa seu próprio desenvolvimento intelectual em quatro 
fases, chamadas de Wilber-I a Wilber-IV. Por volta de 1979, Wilber passou por uma crise intelectual e 
rejeitou a visão mais ou menos romântico-junguiana de seus dois primeiros livros, O Espectro da 
Consciência e A Consciência sem Fronteiras, como não mais sustentável. Ele reformulou seu modelo de 
espectro da consciência no sentido de que seus extremos não eram mais o pessoal (sombra) e o 
transpessoal (Mente), mas o pré-pessoal (corpo) e o transpessoal (espírito). A dimensão pessoal agora 
ocupa a posição intermediária. A dimensão pré-pessoal como tal é reconhecida pelo que é. Nos livros 
iniciais, isso ainda não era entendido corretamente. Nesta entrevista, Wilber parece ignorar esse fato. 
(F.V.) 
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As principais abordagens alternativas à sua parecem ser as de Grof e 
Washburn. Ambos têm uma visão regressiva do espírito: temos de retornar ao 
que perdemos (em nossa biografia pessoal). Algum comentário? 

Eu respeito profundamente Stan Grof. Ele é simplesmente um indivíduo 
extraordinário, e fico feliz em chamá-lo de amigo. Sempre me impressionei com sua 
escrita e a recomendo muito. Quanto a Michael Washburn, apesar da natureza 
intensa do nosso debate, sou fã de seu trabalho desde o início. Na verdade, quando 
eu era editor-chefe do ReVision Journal, lutei muito para que seu trabalho fosse 
publicado. Embora ele, em geral, discorde do meu próprio trabalho, acho suas 
ideias articuladas com clareza e intensidade e sempre defendi a publicação dos seus 
escritos para que as pessoas pudessem ver concepções alternativas e tirar suas 
próprias conclusões. 

 

Mas você acha que há alguns problemas com a abordagem deles... 

Sim, dito isto, certamente acho que existem algumas limitações em suas 
abordagens, muito na linha do que você mesmo sugere: em última análise, elas são 
regressivas. Dois pontos importantes precisam ser mencionados aqui. 

Primeiro, não estou de forma alguma negando que os estágios iniciais do 
desenvolvimento possam ser reprimidos, oprimidos, distorcidos, alienados; 
portanto, a "saúde psicológica" exige que entremos em contato com os aspectos 
reprimidos ou alienados de nosso ser. Desde a época de Freud, a modernidade 
aceita completamente essa ideia, e eu também. 

O problema é que não podemos definir desenvolvimento em termos de 
repressão. Se o desenvolvimento humano fosse de fato impulsionado por 
repressão, simplesmente não haveria razão para que ele avançasse. Se você pisa 
em uma planta, ela para momentaneamente de crescer. Entretanto, ainda que 
danificada, ela volta a crescer e esse é exatamente o ponto: ela continua crescendo. 

Em outras palavras, o princípio fundamental mais importante é o do 
crescimento, ou autorrealização, ou desenvolvimento, ou evolução. Isso é básico. 
Sem dúvida, durante o curso do crescimento e evolução, certas capacidades e 
potenciais podem ser reprimidos. Mas esse não é o mecanismo do 
desenvolvimento: é algo que pode dar errado. Washburn, em particular, não 
entende esse conceito essencial. 

E quanto a Stan, ele é muito mais cuidadoso e sofisticado, e nunca diria que 
o espírito é simplesmente uma recaptura de algo perdido durante a vida humana. 
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Mas você vê, muitas vezes parece que ele está dizendo exatamente isso. Eu sinto 
isso em de seus escritos, e da maneira como você formulou sua pergunta, você 
também tem essa mesma sensação. Assim, se nada mais, vamos juntos sugerir que 
Stan aborde essa questão com mais clareza. 

 

Faz algum sentido essa noção de "perder o espírito"? E, assim, de os seres 
humanos "retornarem ao espírito"? 

Ah, claro. Definitivamente. Mas não é algo que se perdeu com um, dois ou 
três anos! As tradições de sabedoria falam universalmente da criação do universo 
como um "decaimento" do Espírito ou Divindade ou Geist – o nome que você 
preferir. Esse "decaimento" ou "esvaziamento" (por exemplo, a Abfall de Hegel ou 
a kenosis dos místicos cristãos – há tantos exemplos!) não é em si "ruim" – ao 
contrário, é a superabundância do Espírito, a plenitude do Espírito, a maneira e o 
modo de criação do Espírito. Porém, nós humanos – por culpa própria – ficamos 
presos tão intensamente a essa exibição fenomenal, a ponto de considerá-la real. 
Acreditamos em fenômenos, não acreditamos em númenos. E por isso sofremos. 
Desse modo, somos apresentados à matemática da dor e ao instrumento de tortura 
chamado "eu". 

Mas essa "queda" não acontece durante o processo do nascimento biológico, 
ou durante o primeiro ano de vida, ou algo assim. Ocorre no Big Bang, quando 
samsara passa a existir como uma expressão maravilhosa da alegre criação do 
Espírito, mas uma criação que deve ser contemplada até sua fonte 
transparentemente. E o bebê, com certeza, não está autoconsciente para a Fonte. 
Essa é uma ideia terrivelmente confusa. 

Ao contrário, o bebê precisa crescer e se desenvolver – bem como o restante 
da evolução – do pré-pessoal ao pessoal ao transpessoal, do subconsciente ao 
autoconsciente ao superconsciente, do instinto ao ego ao espírito – para 
redescobrir sua identidade suprema. Mas, repare, isso não tem nada a ver com o 
nascimento a partir da mãe biológica. 

 

Um artigo recente sobre você na revista americana New Age declarou: "por 
mais caloroso e simpático que ele possa ser no nível pessoal, Wilber é um 
guerreiro samurai que não faz prisioneiros". Algum comentário? 

Todos nós do campo transpessoal – não preciso lhe dizer isso – somos 
considerados pelos teorizadores convencionais como totalmente esquisitos, fora de 
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prumo, doidos. Somos vistos como os frenologistas do universo. Bem-
intencionados, mas completamente malucos. 

Assim, eu tento ser, na minha escrita, bem crítico, muito discriminador, 
bastante preciso, muito intenso. Se quiser chamar isso de "samurai" ou "guerreiro", 
isso é com você. Eu não me importo. Mas a questão é simplesmente que se pode 
realmente apresentar um ponto de vista bem místico e transpessoal que não seja, 
de forma alguma, esquisito. Kierkegaard indicou que a verdade só é revelada se 
você fizer isso com uma intensidade insana – não faça prisioneiros! – e eu pertenço 
a essa tradição. 

Entretanto, lamento que algumas pessoas fiquem aborrecidas com essa 
abordagem e estilo apaixonados. Emocionalmente, não me sinto confortável com 
questões de confronto – eu realmente quero que todos gostem de todos. Mas, 
infelizmente, a busca pela verdade faz inimigos. Talvez eu esteja totalmente errado 
em minhas opiniões, ou talvez eu esteja certo. Mas, de qualquer forma, isso cria 
inimigos, e eu tive de aprender a aceitar. 

Quase todo mundo nos círculos transpessoais americanos é a favor das 
"qualidades do guerreiro". As pessoas escrevem toneladas de livros sobre o assunto 
– todo mundo na América quer ser um "guerreiro"; todos querem elogiar o 
guerreiro, aplaudir o guerreiro. Mas, ao que parece, quase ninguém quer realmente 
se deparar com um. Ironicamente, quando a Nova Era usou a expressão – "um 
guerreiro samurai" – incomodou muita gente. 

Eu sou de fato um guerreiro? Não faço ideia. Certamente não me vejo dessa 
maneira. Receio que você terá de decidir. Simplesmente me considero 
apaixonadamente comprometido com a causa transpessoal e, por causa desse 
intenso compromisso, acho necessário atacar de vez em quando. Gostaria que fosse 
de outra maneira. 

 

Quais projetos você tem em andamento no momento? E como você prevê 
sua carreira de escritor no futuro? 

Há a Trilogia Kosmos que mencionei, e seu resumo, Uma Breve História de 
Tudo. E por mais estranho que possa parecer, tenho pensado muito em passar a 
escrever romances. 
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Por quê? 

Bem, em primeiro lugar, romances não têm notas de rodapé. De vez em 
quando você simplesmente se cansa de ter de provar cada frase que escreve. Acho 
que ganhei o direito – depois de uma dúzia de livros – de simplesmente sugerir um 
mundo sem ter de prová-lo! 

Porém, mais do que isso, a narrativa é uma forma de comunicação 
extremamente poderosa. Veja o que obras simples de "ficção" realmente 
conseguiram: A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe, quase sozinha, 
acabou com a escravidão nos Estados Unidos. Temos Emílio, de Rousseau; Os 
Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe; Os Buddenbrooks, de Thomas Mann. O 
movimento ambientalista mundial foi quase totalmente iniciado com Primavera 
Silenciosa, de Rachel Carson – não é realmente um romance, mas parece um, e 
ressalta o poder da narrativa. Aliás, o próprio Freud só recebeu um prêmio 
importante em sua vida, e esse foi o Prêmio Goethe de Literatura! 

E creio não ser surpresa que um dos políticos mais respeitados do nosso 
tempo (e um dos meus heróis), Václav Havel, seja basicamente um literato. Isso é 
maravilhoso. É uma forma muito nobre de comunicação, e eu me interesso por ela. 

 

Algo mais a dizer? 

Eu gostaria de estar morando em Amsterdã. Estou falando sério. A América 
não tem grande tradição de atividade transcendental: William James, Ralph Waldo 
Emerson, Josiah Royce, e é só. Ao contrário, os americanos são cowboys 
pragmáticos, o que é bem desanimador. E quando os americanos se voltam para 
"preocupações transpessoais", quase sempre é muito louco e regressivo. 

Também gostaria de sugerir que todos nos lembremos da importância da 
prática transpessoal. Ela pode ser meditação, ioga, contemplação, busca de visão, 
satsang, trabalho espiritual ou qualquer outra prática feita com equanimidade. 

Mas, falando sério, devemos praticar. Poucas pessoas entendem que o 
conceito extremamente influente de "paradigma" de Thomas Kuhn não significa 
uma nova ideia conceitual; significa uma nova prática, que Kuhn renomeou de 
"exemplar". E a prática, o paradigma, o exemplar dos estudos transpessoais é: 
meditação ou contemplação, seja qual for o nome. 

Portanto, por favor, pratique! Permita que a prática seja o seu guia. E creio 
que você descobrirá, se sua prática amadurecer, que o Espírito descerá e abençoará 
todas as suas palavras e ações, você será transportado muito além de si mesmo, o 
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Divino brilhará com a luz de mil sóis e glórias sobre glórias ser-lhe-ão 
proporcionadas, e você se sentirá em casa em todos os sentidos. E então, apesar de 
todas as suas desculpas e todas as suas objeções, você se sentirá obrigado a 
comunicar sua visão. E justamente por isso, você e eu nos encontraremos. E esse 
será o verdadeiro retorno do Espírito a si mesmo. 

Você e eu vamos nos descobrir. E em nosso diálogo, em nosso 
reconhecimento mútuo, em nossa amizade, em nosso respeito um pelo outro – logo 
até nosso amor um pelo outro! – encarnaremos o próprio Espírito do Kosmos e 
honraremos poderosamente essa visão. O sublime Ralph Waldo Emerson: "O cerne 
comum de toda conversação sincera é a adoração." E o lindo, lindo Holderlin: "... 
sorrimos calmamente, sentimos nosso próprio Deus em meio a uma conversa 
íntima, em uma única canção de nossas almas." 

Em uma única canção de nossas almas... 

Obrigado por conversar comigo. 

 


