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PÓS-METAFÍSICA INTEGRAL E O MITO DO DADO 

Andrew Cohen: Então, hoje vamos falar sobre sua nova e maravilhosa obra-
prima, Espiritualidade Integral, que acabei de ler. Você abre o livro com a afirmação 
de que a metafísica das grandes tradições espirituais foi "destruída" não apenas 
pelos suspeitos de sempre – os materialistas científicos modernos – mas, ainda 
mais, pela revolução pós-moderna, por causa da incapacidade das tradições de 
resistir ao desafio apresentado pelos insights dos grandes filósofos da pós-
modernidade. E, como você afirma corajosamente, "ainda não surgiu nada 
convincente para assumir o lugar dela". Este é o tema fundamental do livro, 
explicando, de maneira bem esclarecedora, por que as tradições falharam 
consistentemente em resistir a uma crítica pós-moderna e, simultaneamente, em 
repensar a religião e a espiritualidade de forma a evitar as armadilhas da metafísica 
obsoleta. Este, é claro, tem sido um tópico central da maioria de nossas discussões 
nos últimos anos, mas a leitura de Espiritualidade Integral causou-me um enorme 
impacto e, como resultado, passei a perceber muito mais profundamente a 
natureza do nosso dilema espiritual. 

Ken Wilber: Sim. Penso que a grande catástrofe dos mundos moderno e pós-
moderno é que a espiritualidade, a espiritualidade mais elevada, foi morta, como 
você mencionou, não apenas pela má ciência e pelo paradigma 
newtoniano/cartesiano, como também pelas humanidades. Tudo da 
espiritualidade mística foi descartado pelas humanidades porque ela se tornou 
presa de sistemas metafísicos ultrapassados. E o mais importante, porque a 
espiritualidade mística é monológica – ela não entendeu o que os pós-modernistas 
chamam de "o mito do dado". 
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Cohen: Achei sua explicação do mito do dado extremamente influente e 
esclarecedora. Talvez pudéssemos começar nossa discussão hoje falando sobre ele. 

Wilber: O mito do dado é um dos tópicos principais do livro. É a crença de 
que o mundo, como surge em minha consciência, como me é dado, é, de algum 
modo, fundamentalmente real, essencialmente verdadeiro, e que, portanto, posso 
basear minha visão de mundo em qualquer coisa que se apresente à minha 
consciência. Por exemplo, vejo uma pedra em frente de mim; eu a assumo como 
real. Vivencio uma experiência de raiva; eu a assumo como real. Mas a questão toda 
é que o que nossa consciência nos entrega é definido por contextos culturais, e por 
muitos outros tipos de contextos, que geram uma interpretação e uma construção 
de nossas percepções antes mesmo de elas chegarem à nossa consciência. Assim, 
o que chamamos de real ou o que assumimos como dado é na verdade construído 
– é parte de uma visão de mundo. 

Cohen: O fato de nosso mundo ser mais construído por nós do que existir 
como uma entidade estática, objetivamente real, é uma revelação inovadora. É um 
insight bastante desafiador: que há muito pouco que seja realmente dado e que a 
maneira como percebemos tudo é um processo criativo e cocriativo. Como você 
deixa bem claro em Espiritualidade Integral, essas estruturas perceptivas profundas 
são criadas intersubjetivamente na consciência, lentamente, ao longo de milhares 
de anos. É ao mesmo tempo instigante e assustador quando se começa a perceber 
quão profundamente condicionado é o processo interpretativo. Ele desperta 
poderosamente a pessoa para o mecanismo de operação do próprio sistema do eu 
e, ao fazê-lo, pode tornar esse processo um objeto na consciência, em vez de uma 
vivência subjetiva inconsciente. Embora eu ache que já entendi isso, volta e meia, 
minha experiência é de ter o tapete puxado debaixo de mim, simplesmente por 
causa do hábito profundamente arraigado de assumir "dados" que definem muito 
da nossa experiência. Não consigo dizer quantas vezes, enquanto lia o manuscrito, 
me vi rodopiando, sentindo-me simultaneamente alegre, desequilibrado e 
profundamente inspirado. 

Wilber: Acho que o interessante é que se pode ter uma consciência iluminada 
e ainda ter um satori ao compreender esse ponto simples: o que realmente vemos 
é construído em algum grau, já que, como Immanuel Kant e tantos teorizadores 
modernos a pós-modernos indicaram, nossas percepções são concepções. Não é 
apenas uma construção social, uma produção de nossa consciência cultural – essa 
conclusão é bastante radical e, infelizmente, muitos pós-modernistas a levam bem 
longe. Porém, praticamente todos os filósofos sérios modernos e pós-modernos 
concordam que o que vemos é, em parte, uma construção. 
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Quando se trata de experiência espiritual, conseguimos notar isso muito 
claramente. Se você observar, por exemplo, as experiências espirituais dos santos 
e sábios iluminados ocidentais, encontrará muitos relatos de seres angélicos ou de 
seres de luz ou de luminosidade, mas nunca encontrará nenhum santo ou sábio do 
Ocidente descrevendo uma entidade que tem dez mil braços. E, no entanto, essa 
experiência parece ser muito comum no Tibete. Os tibetanos conseguem ver o 
bodhisattva Avalokitesvara, com dez mil braços, aparecendo em seus sonhos o 
tempo todo e concluir que essa é a forma real de Deus. É a forma de Deus no Tibete, 
mas não na Alemanha. 

Cohen: A menos que o alemão seja um dedicado estudante do Budismo 
Tibetano! 

Wilber: De fato! A questão é que essas são experiências espirituais 
autênticas, porém culturalmente moldadas. E se alguém considera sua experiência 
espiritual e diz: "ela é universalmente verdadeira", está mentindo. Ela é 
culturalmente criada e moldada, mas não parece assim para a pessoa que a 
vivencia. Ela fica presa a uma versão do mito do dado. Um cientista é pego na 
mesma coisa. Se um materialista científico diz: "algo que eu possa ver no mundo 
sensório-motor é verdadeiro porque é o que realmente é dado", ele também se 
torna refém do mito do dado: não é dado; é construído. Sempre que consideramos 
um estado ou um estágio ou uma estrutura ou um nível de nossa própria 
consciência e assumimos que o que é dado a ele é real, somos pegos no mito do 
dado. 

Cohen: Curiosamente, a razão pela qual comecei a revista What Is 
Enlightenment? – o fórum para discussões como a que estamos tendo no momento 
– foi porque, nos meus primeiros anos como professor, eu me deparei com o que 
agora vejo ser muitas formas do mito do dado, que estavam criando uma tremenda 
confusão para mim pessoalmente. Eu era um jovem judeu americano ensinando 
iluminação oriental em um contexto pós-moderno ocidental, o que me colocou em 
uma posição incomum e desafiadora. Observei que muitos ocidentais, voltados 
para caminhos orientais, pareciam estar adotando, sem questionar, crenças 
supersticiosas e bagagem metafísica pré-modernas que não faziam mais sentido em 
um contexto pós-moderno. Descobri que muitas das "verdades absolutas", 
sustentadas por meus próprios professores orientais, revelavam-se meras 
interpretações de épocas e culturas prévias. 

Wilber: Exatamente. O iogue tibetano, sentado em sua caverna, pensa que 
está contemplando verdades atemporais, verdades que valem para todos, 
enquanto um bom número delas são, de fato, somente hábitos tibetanos. 



4 
 

Cohen: Esse nascente reconhecimento foi o que me compeliu a começar a 
perguntar: "o que é iluminação?" A princípio, isso encetou o questionamento das 
interpretações tradicionais da experiência espiritual e, com o tempo, desenvolveu-
se em uma investigação contínua sobre o que, para usar sua linguagem, seria uma 
interpretação pós-tradicional e pós-metafísica dos insights espirituais mais 
profundos. Em que se basearia uma religião do futuro? 

O que venho continuamente descobrindo é que, enquanto a essência ou 
fundamento da compreensão iluminada é a profunda experiência de vacuidade, ou 
a essência do ser, que encontramos em estados mais elevados de consciência, nós, 
seres humanos, parece que ficamos profundamente aterrorizados com esse 
fundamento sem fundamentação. E por mais que acreditemos que estamos 
realmente interessados na vacuidade ou naquele ponto zero, na maioria das vezes, 
o que nos dá uma sensação de segurança é o apego a construções culturais ou 
estruturas metafísicas que sustentam essa revelação. 

Wilber: Exatamente. 

Cohen: Um bom exemplo disso foi uma experiência que tive no ano passado, 
quando visitei um maravilhoso swami indiano na Dinamarca – um adorável ancião, 
cercado por muitos alunos amorosos e devotados. Demos um ensinamento juntos, 
e depois tive uma conversa com um de seus discípulos mais próximos sobre a 
natureza de Deus. Expliquei que, quando visto em um contexto evolucionário, 
quem e o que Deus é não pode mais ser considerado fixo – que, de uma perspectiva 
desenvolvimental, Deus, assim como nós, também está evoluindo. E foi um 
momento e tanto, porque esse homem que, inicialmente apresentava uma 
expressão muito amorosa e angelical, foi modificando seu semblante, enquanto eu 
falava; literalmente, vi seu rosto cair – ele ficou assustado, aterrorizado, até um 
pouco irritado. Ele se levantou abruptamente e foi embora. Ora, ele era um 
indivíduo que, obviamente, vivenciara estados mais elevados de consciência e, 
como resultado, tinha profunda confiança na dimensão absoluta da vida. No 
entanto, ele foi ameaçado no nível existencial mais profundo pela sugestão de que 
seu conceito consolidado de Deus talvez não fosse, de fato, um dado. 

Wilber: Esse é um problema bastante comum. Ela decorre do fato de que as 
grandes tradições metafísicas, orientais e ocidentais — sufi, budista, cristã, 
neoconfucionista, taoísta — foram criadas em uma época em que o estágio médio 
de desenvolvimento era o que chamamos de mítico ou pré-moderno. E, desse 
modo, esses sistemas metafísicos míticos foram usados para interpretar estados de 
consciência mais elevados. Atualmente, sabemos que esses sistemas estão 
desatualizados. Eram boas interpretações para a época, mas são interpretações 
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ruins para os estados espirituais autênticos no atual mundo moderno e pós-
moderno. 

Cohen: Porque agora sabemos muito mais sobre como interpretar nossa 
experiência. 

Wilber: Exatamente. O mundo da forma mudou, e o mundo da modernidade 
e pós-modernidade trouxe avanços cruciais na maneira como entendemos o mundo 
da forma. Assim, o desafio para os jovens homens e mulheres de hoje é se envolver 
na criação de uma espiritualidade pós-metafísica, que compreenda o mito do dado 
e que entenda as demandas da modernidade e da pós-modernidade. 

Cohen: É muito instigante – e é realmente um desafio. Porque eu acho que 
uma coisa é ser capaz de compreender o conceito do mito do dado em um nível 
cognitivo, mas ser capaz de chegar a um acordo com suas profundas implicações – 
emocionais, psicológicas e espirituais – requer uma medida significativa de 
autêntica liberdade ou consciência iluminada. Não podemos nos apegar com muita 
intensidade a quaisquer noções fundamentais sobre a natureza ou estrutura da 
realidade. 

Suas ideias sobre uma espiritualidade pós-metafísica tiveram um impacto 
poderoso em mim e em como concebo o que estou fazendo como professor de 
iluminação no início do século XXI. Especificamente, sou continuamente estimulado 
pela noção de que estágios ou níveis superiores não preexistem, ou seja, eles não 
são "dados" e, sim, são literalmente criados por indivíduos corajosos que realmente 
se aventuram em territórios novos e inexplorados, estabelecendo "trilhas 
kósmicas" que outros seguem e que, afinal, se tornam novas estruturas ou estágios 
reais. O fato de que o futuro literalmente ainda não existe, mesmo nos níveis 
metafísicos mais sutis, desafia nossos conceitos espirituais/religiosos mais 
fundamentais de todas as formas possíveis; mas se estivermos prontos, essa 
constatação pode ser fonte de enorme inspiração e compromisso. 

Wilber: Com certeza. Concordo que entrar neste mundo pós-metafísico da 
espiritualidade é a grande e emocionante aventura que temos pela frente. 

Cohen: Acho que, potencialmente, o que é mais emocionante para o eu pós-
moderno é a descoberta de que estamos, literalmente, criando o futuro, o que, em 
uma visão de mundo pós-metafísica, significa que não estamos separados do 
princípio criativo ou da própria pulsão de Deus – Deus evolui à medida que nós 
evoluímos. 

Wilber: Eu acredito que isto está certo. 
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Cohen: Como eu disse ao discípulo do swami dinamarquês, Deus ainda não 
está totalmente formado, sentado em uma nuvem, esperando que talvez possamos 
alcançá-Lo (ou alcançá-La) um dia! 

Wilber: [Risos.] 

Cohen: E este momento em si, assumindo que alguém está se dedicando a 
ele com todo o seu ser, buscando o futuro, é potencialmente o limiar do possível – 
sem ainda nada além dele, exceto talvez uma tendência inerente de pender para 
uma certa direção. 

Wilber: Diz-se que Albert Einstein realizou o seguinte experimento mental 
quando estava ponderando sobre a relatividade. Ele se fez uma pergunta: se você 
estivesse viajando na extremidade de um feixe de luz e segurasse um espelho à sua 
frente, você conseguiria se ver? E a resposta é não. Se nada viaja mais rápido que a 
luz, a luz não poderia chegar ao espelho para refletir sua imagem; portanto, você 
não veria nada. Essa é outra boa metáfora para a vanguarda da evolução. Não há 
nada no futuro para se ver. Nós o estamos criando enquanto nos dirigimos em sua 
direção. E é bem assustador olhar para o espelho e não ver nada... 

Cohen: ...e totalmente eletrizante. 

 

ESTADOS E ESTÁGIOS 

Cohen: Em Espiritualidade Integral, você explica, de uma maneira 
incrivelmente clara, como reconhecer a diferença entre estados de consciência e 
estágios de desenvolvimento nos ajuda a aprender a interpretar o que significa ser 
iluminado e o que realmente significa evoluir conscientemente – e define, acho que 
pela primeira vez, o que você chama de dois tipos diferentes de iluminação. 

Wilber: Sim. Percebo que a relação entre estados e estágios talvez seja a 
chave mais importante para entender a natureza de nossas experiências espirituais. 
Permita-me expor brevemente os conceitos básicos. Acabamos de discutir a ideia 
de que construímos ou cocriamos os mundos que vemos, que estruturas de 
consciência estão envolvidas na criação das realidades que percebemos. O que isso 
significa é que existem diferentes visões de mundo – os seres humanos podem 
existir em diferentes níveis de consciência e, na verdade, há diferentes mundos que 
surgem nesses níveis ou estruturas de consciência. E essas estruturas se desdobram 
em estágios; são marcos de desenvolvimento permanente pelos quais passam 
todos os indivíduos e culturas. Damos diferentes nomes para eles: tribal, 
tradicional, moderno, pós-moderno, integral; ou arcaico, mágico, mítico, racional, 
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pluralista, integral; e há estágios mais elevados ou superintegrais, que chamamos 
de estágios de terceira camada. 

Ora, esses estágios, que também chamamos de estruturas ou níveis, 
aparecem em todos os seres humanos; portanto, precisamos levá-los em 
consideração. Um dos problemas reais é que você poderá ter uma experiência 
espiritual – um sabor profundo da vacuidade, ou pura não dualidade, ou unidade 
absoluta, ou felicidade/amor radiante e luminoso – e quando sair dessa experiência, 
ou mesmo enquanto estiver nela, você a interpretará de acordo com o nível ou 
estágio em que se encontra. Atualmente, as evidências disso são esmagadoras. 

Desse modo, entender os estágios é a primeira peça do quebra-cabeça. A 
segunda peça são os estados de consciência. Os estados de consciência geralmente 
tendem a vir e ir; eles são temporários. Os estados naturais/meditativos são: vigília 
(denso), sonho (sutil), sono profundo (causal), testemunha e não dual. E depois há 
estados incomuns (alterados), como, por exemplo, estados induzidos por álcool ou 
outras drogas, entre outros. E você pode vivenciar qualquer uma dessas 
experiências de estado, seja um estado de vigília, sonho ou sono profundo, em 
praticamente qualquer nível ou estágio em que estiver. Você, em qualquer nível, 
pode experienciar um estado meditativo. Você, em qualquer nível, pode se 
submeter a um treinamento do Zen. É surpreendente que um nazista possa 
completar o treinamento zen. Esse é o ponto: os estados podem ser vivenciados em 
qualquer estágio em que você esteja. 

Quando entendemos a diferença entre estados e estágios, conseguimos 
compreender que existem dois diferentes tipos de iluminação. Um é a iluminação 
como sendo uno com – o que significa transcender e incluir – todos os estágios que 
existem em dado momento da história. Podemos chamá-lo de "iluminação 
vertical". Atualmente, isso significaria estar em um estágio integral ou 
superintegral, em algum lugar entre as altitudes turquesa e índigo no esquema de 
cores que eu uso. Você não pode ter iluminação vertical hoje em dia se estiver em 
um nível de desenvolvimento mítico, ou em um nível racional, ou em um nível 
pluralista, porque você não pode afirmar que é uno com tudo no universo se houver 
dois, três, quatro níveis ou estruturas que simplesmente estão sobre sua cabeça. 

Assim, temos a iluminação vertical, que é ser uno com todos os estágios 
disponíveis, e temos a iluminação horizontal, que é ser uno com todos os estados 
disponíveis. Mais uma vez, você pode despertar para esses estados em 
praticamente qualquer estágio ou estrutura em que estiver. E você interpretará 
esses estados por meio do seu respectivo estágio, como é mostrado no que 
chamamos de Matriz Wilber-Combs. 
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Ora, um problema é que, como você disse antes, especialmente se você 
estuda com professores orientais, eles geralmente têm experiências profundas de 
estado – eles vivenciam a vacuidade, eles saboreiam a essência atemporal do ser – 
mas quando retornam desses estados, por meio de qual estrutura eles os 
interpretam? Geralmente, por meio do meme/altitude/estágio/estrutura 
tradicional/mítico/azul/âmbar. Essa é uma estrutura muito fixa, donde eles 
interpretam a realidade como absolutamente imutável. Ela não evolui; não se 
desdobra. Não há desenvolvimento nessa visão de mundo, e esse é, de fato, um dos 
problemas com eles. O mito do dado os prende a um baixo nível de 
desenvolvimento estrutural 

Cohen: Percebi esse problema anos atrás, quando costumava ir a Katmandu, 
após meus retiros na Índia, para visitar os lamas tibetanos. Eu estava muito curioso 
sobre alguns dos grandes mestres do Dzogchen, especialmente um reverenciado e 
santo mestre que era considerado um Buda vivo porque, ao contrário de muitos de 
seus contemporâneos, dizia-se que ele se tornou iluminado nesta vida e não era um 
tulku. Ele não "nasceu iluminado", como costumam dizer; isso lhe dava um tipo 
diferente de autenticidade. 

Wilber: Você quer dizer que ele a conquistou! 

Cohen: [Rindo] Sim. E ele era firme, irreverente, apaixonado, destemido — 
um homem bastante impressionante e poderoso. Eu o visitei diversas vezes. A certa 
altura, perguntei-lhe: "Rinpoche, qual é a diferença entre alguém que leva a sério o 
despertar e alguém que não leva?" E ele respondeu: "Isso é fácil. As pessoas que 
são sérias são Budistas Mahayana, e as pessoas que não são sérias são Budistas 
Hinayana." E ele não estava brincando. Eu fiquei imaginando como esse homem 
extraordinário poderia ser tão iluminado e tão intensamente independente quanto 
parecia ser e, ao mesmo tempo, apegar-se a noções etnocêntricas tão tolas. Com o 
tempo, à medida que fui me familiarizando com a estrutura medieval do Budismo 
Tibetano, percebi como, de muitas formas, seu relacionamento com a vida, com a 
família, com a prática e com o mundo era surpreendentemente fixo, rígido e 
imutável. Ele era incomparável em seu ensino elegante e abrangente da não 
dualidade, mas sua experiência de iluminação aparentemente não o fez abandonar 
alguns conceitos tribais profundamente arraigados e muito primitivos, nem pareceu 
alterar, de forma dramática, sua relação com o mundo em mutação em que ele 
vivia. 

Wilber: Estrutura mítica clássica. O que os tibetanos realmente conquistaram 
extraordinariamente bem é o que chamamos de iluminação horizontal – a 
capacidade de transcender completamente o mundo da forma e depois voltar e 
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incluir tudo da forma como manifestação da unidade com a vacuidade, que é, em 
si mesma, luminosidade momento a momento. Isso é fantástico. Mas, observe... O 
mundo da forma evolui. Existem níveis no mundo da forma, e você precisa se 
desenvolver através deles. Você tem de experienciar e crescer através de todas 
essas estruturas. E esses sábios e siddhas tibetanos, por mais iluminados que 
consigam ser em termos de estado – e até mesmo ser cem por cento iluminados 
horizontalmente – podem se encontrar em níveis muito baixos de desenvolvimento 
estrutural. Esse é o problema. Assim, tentamos ressaltar que, além da iluminação 
horizontal, você precisa desenvolver a iluminação vertical. Claro, alguns professores 
acessam ambas, o que é raro, mas a cultura em geral está fixada no âmbar. 

Cohen: Uma questão importante é: por meio desses veículos tradicionais, é 
realmente possível incluir o mundo da forma, que está evoluindo exatamente agora 
bem acima dos níveis ou estruturas de desenvolvimento de onde essas tradições se 
originaram? 

Wilber: Não apenas usando esses métodos, obviamente. Como eu disse, 
você pode passar pelo treinamento do Zen e ainda permanecer em uma altitude 
mítica/tradicional/azul/âmbar, apesar de absorver completamente a transmissão 
dos ensinamentos, o que é surpreendente. Perguntei a Genpo Roshi: "Qual é a 
estrutura dos maiores mestres zen que você conheceu no Japão?" Ele respondeu: 
"todos eles estão no meme âmbar/azul". Isso é incrível. O que acontece é que 
qualquer que seja a estrutura na qual você esteja quando inicia essas práticas, elas 
simplesmente o deixarão em paz por muito tempo. Você terá experiências de 
estado maravilhosas e continuará a interpretá-las por meio da estrutura em que 
começou. 

E é um problema real porque, como ressalto no livro, você não consegue 
perceber essas estruturas por meio de introspecção. Você pode observar sua mente 
o quanto quiser, pode sentar-se em uma almofada de meditação por vinte anos e 
nunca encontrará nada que diga: "este é um pensamento arcaico, este é um 
pensamento mágico, este é um pensamento mítico, e assim por diante". Isso não 
acontece. Você tem de usar outras ferramentas de investigação para ver essas 
estruturas, simplesmente porque elas não são dadas. 

Cohen: Exato. E, assim, à medida que avançamos no século XXI, à medida que 
nos esforçamos conscientemente para criar novos estágios mais elevados, o 
contexto no qual interpretamos nossas experiências espirituais e estados 
superiores torna-se ainda mais importante do que nunca. Escusado dizer quão 
desafiador tem sido para mim conseguir que muitos de meus alunos superem seu 
condicionamento cultural intensamente arraigado, apesar de inúmeras 
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experiências de estados de consciência mais elevados e uma profunda 
compreensão intelectual do que é uma perspectiva kosmocêntrica. Descobri da 
maneira mais difícil que, a menos que todos estejamos dispostos a fazer um esforço 
heroico para interpretar nossas experiências espirituais a partir de um nível de 
desenvolvimento mais alto do que aquele que provavelmente seja nosso centro de 
gravidade agora, nada vai acontecer. Nós simplesmente não vamos evoluir. Sem 
nos dar conta, tornaremos Eros, ou o que chamo de impulso evolucionário, 
impotente. 

Wilber: É verdade. Especialmente na altitude pluralista/pós-moderna/verde, 
como discutimos extensivamente. Os pesquisadores concordam que cerca de 25% 
da população dos EUA – os criativos culturais – estão nessa altitude. Eles têm 
experiências de estado maravilhosas, e interpretam o Budismo Vajrayana e Ati 
Yoga, e o Vedanta de acordo com esse estágio pluralista verde. E o resultado pode 
ser muito, muito confuso – é assim que chegamos ao que chamo de Budismo 
Boomerite. 

Cohen: Eu chamaria isso de iluminação boomerite! É o que acontece quando, 
como você diz, boomers na altitude verde ou a Geração X, e até mesmo seus filhos 
da Geração Y, experienciam a consciência iluminada. O significado e a importância 
da iluminação são interpretados através de uma visão de mundo pluralista, que 
tenta desesperadamente dar valor igual a todas as visões e perspectivas e, no 
processo, destrói a hierarquia e a capacidade de fazer distinções de valor – o que é 
essencial para se mover para um nível mais elevado. O resultado inevitável é que a 
mente emergente de Deus fica achatada como uma panqueca! 

Wilber: Iluminação boomerite – exatamente! Ela é meramente um total mito 
do dado baseado na estrutura em que você está, que, nesse caso, é pluralista/pós-
moderna/verde. E, então, parece que seus estados meditativos, basicamente, 
reforçam essa estrutura. Os estados são maravilhosos e nós os louvamos; eles 
fazem parte da iluminação horizontal. Mas o componente vertical não é tão 
avançado quanto poderia ser. 

Cohen: Parece que, se as experiências de estado não forçarem, pelo menos 
até certo ponto, a pessoa a se mover para estágios mais elevados, ela poderá, até 
mesmo, mergulhar mais profundamente no estágio em que já está. 

Wilber: Sim. E isso depende muito do que sua cultura lhe diz. Se sua cultura 
é verde e você está no verde, a meditação – que (se estivesse sendo aplicada de 
forma integral) poderia ajudá-lo a evoluir para estruturas mais elevadas – tem como 
efeito cimentá-lo na estrutura em que você se encontra. E foi isso que aconteceu 
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em grande parte neste país. É um dos problemas que temos. Pode-se dizer desde o 
falecido Krishnamurti até Eckhart Tolle, que fazem um trabalho absolutamente 
fantástico em termos de estados, mas interpretam seus estados de acordo com a 
estrutura pluralista verde. 

Cohen: Exatamente. E então, ironicamente, a vivência de estados mais 
elevados pode acabar se transformando em um episódio antievolucionário, cujas 
consequências, eventualmente, inibem o potencial de desenvolvimento do 
indivíduo. 

Wilber: Muito, o que é triste, porque não creio que seja absolutamente a 
intenção deles. 

Cohen: Acho que isso ocorre em parte porque a própria experiência de 
estado da não dualidade proporciona à pessoa, em um nível existencial profundo, 
uma sensação de certeza absoluta, que pode fazer com que a perspectiva ou visão 
de mundo fundamental de alguém (neste caso, as ideias pluralistas) pareça ser a 
Verdade — não apenas uma verdade ou uma versão da verdade, mas a Verdade. Se 
essa perspectiva ou visão de mundo não estivesse sendo sustentada por essa 
experiência muito poderosa de não dualidade, acrescida da confiança absoluta que 
a acompanha, a pessoa... 

Wilber: ...teria dúvidas sobre ela. 

Cohen: Sim; pelo menos poderia questioná-la. Mas, frequentemente, o 
resultado dessas experiências não dualistas gera um tipo de convicção emocional 
que realmente inibe o crescimento de uma forma chocantemente profunda. 

Wilber: Você pôs o dedo na ferida. 

Cohen: E posso dizer que, em minhas andanças pelo mundo como professor, 
me deparei bastante com esse problema. É uma espécie de fundamentalismo – 
ainda que seja um fundamentalismo verde – e lutei contra ele por muitos anos. 
Nesse tipo de convicção absoluta não se encontra, em lugar nenhum, disposição 
para considerar outras possibilidades. E, ainda pior, descobri que os indivíduos, 
muitas vezes, se dispõem a dizer coisas que nem sequer fazem sentido racional, 
simplesmente porque essas ideias se amoldam à convicção emocional que 
vivenciaram em seus estados mais elevados. Por exemplo, quando as pessoas 
experienciam a essência do ser ou a vacuidade, quando têm um satori, concluem 
com muita facilidade: "este mundo é todo uma ilusão" ou "nada importa" ou, pior 
ainda (como alguém realmente me disse durante uma palestra pública na capital 
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igualitária do mundo, Amsterdã), "não há distinção moral óbvia entre Nelson 
Mandela e Osama Bin Laden"! 

Wilber: Charles Manson disse: "se tudo é um, nada é errado". Encontro essa 
profunda confusão o tempo todo. As vivências de estado podem torná-lo um 
fundamentalista em qualquer estágio. No Oriente, enfrentamos o fundamentalismo 
da altitude âmbar/mítico/tradicionalista/azul. Existe o fundamentalismo laranja, 
que é o materialismo científico extremo. E, neste país, encaramos o 
fundamentalismo verde. E, exatamente como você descreveu perfeitamente, a 
experiência da realidade absoluta fundamental, que você acessa na vacuidade ou 
em estados não duais, é interpretada de tal maneira que você pensa que sua 
estrutura é totalmente verdadeira. E você não vai ceder. Você simplesmente não 
vai abandoná-la. 

Cohen: E o que agrava o problema é que é inerente à natureza humana a 
busca pela certeza e a sensação de segurança que vem como recompensa. 
Portanto, sempre haverá um choque do eu em evolução entre a aspiração à certeza 
e a necessidade de renunciar a ela para poder continuar ascendendo para estágios 
mais elevados, sem nunca interromper o desenvolvimento vertical. 

Wilber: Sim, definitivamente. Uma coisa sobre a qual você falou e que eu 
realmente aprecio em relação a esse ponto é seu conceito de eu autêntico – e uma 
das formas de interpretá-lo é como o eu que se sente confortável com esse 
desconforto. 

Cohen: Ele prospera com isso. O eu autêntico é a expressão do imperativo 
evolucionário em si, dentro do coração e da mente humanos. É um impulso 
perpétuo, interminável e sempre extático na consciência que se esforça para criar 
o futuro. Mas para que o eu autêntico funcione desinibidamente, o indivíduo tem 
de estar disposto a desapegar-se e incluir cada vez mais o mundo da forma a cada 
momento. Em última análise, isso é que é tão desafiador, emocional, psicológica e 
filosoficamente, para o indivíduo em um contexto verdadeiramente evolucionário 
de níveis da consciência – a exigência implacável de continuar a se desapegar nesses 
níveis muito profundos e sutis. Creio que são raros os indivíduos que realmente têm 
a coragem, a autenticidade de interesse, o destemor, a consciência liberada, a 
ponto de serem capazes e estarem dispostos a se desapegar continuamente dessa 
maneira e, ao mesmo tempo, sustentarem, sem se sentirem ameaçados, o mais 
profundo e absoluto senso de confiança na natureza do ser e na vida. Em geral, é 
muito difícil explicar isso às pessoas – que é possível estar profundamente convicto, 
ter certeza absoluta, que é a marca registrada da consciência iluminada, juntamente 
com um senso do eu ou impulso evolucionário profundamente aberto 



13 
 
verticalmente. Em um nível existencial, pode-se estar absolutamente convicto e, ao 
mesmo tempo, verticalmente buscar, tatear, aprender, indagar e crescer sempre. 

Wilber: Exatamente. Esse é um excelente ponto. Quando entendemos tanto 
os estágios de consciência quanto os estados de consciência, obtemos uma 
compreensão refinada da vacuidade como o componente da certeza. 

Cohen: Correto! 

Wilber: Porque a vacuidade tem de ser realmente vazia. E quanto mais 
entendemos os estágios, mais compreendemos que algumas das coisas que 
consideramos vacuidade, na verdade, são apenas a estrutura com a qual nos 
identificamos. 

Cohen: Mas não é essa a única forma de realmente descobrir essas coisas: 
por meio de engajamento, de investigação intersubjetiva, diálogo, questionamento 
e autoescrutínio? 

Wilber: Sempre. 

Cohen: Afinal, é a única maneira de sermos capazes de nos perceber 
assumindo que algo é vazio, quando, em um contexto reflexivo mais amplo, ele se 
mostra como não sendo vazio. De fato, esse tipo de investigação, quase 
inevitavelmente, revela que estamos presos a todo tipo de conceitos muito sutis 
que aparentam ser vazios, mas que, na verdade, estão longe de sê-lo. 

Wilber: Sem esse contexto intersubjetivo, você não saberia que está preso 
em um nível sutil do mito do dado. É algo que acontece com todos. As pessoas têm 
o impulso de se liberar quando vivenciam a vacuidade, ou a clara essência não dual, 
mas nem sempre levam adiante essa investigação radical. É por isso que você 
precisa de um grupo de pares, um grupo de pessoas que caminham juntas com 
você. E toda vez que alguém parece ir mais longe, você precisa considerá-lo como 
um professor e tentar elevar sua compreensão à altitude dele – e é um processo 
constante porque, mais uma vez, o mundo da forma está evoluindo. O mundo da 
forma é simplesmente lila, o jogo divino, mas cada novo jogo transcende e inclui o 
jogo anterior. Houve um jogo arcaico, um jogo mágico, um jogo mítico, um jogo 
racional, um jogo pluralista. E agora Deus está jogando um novo jogo, um jogo 
integral, e movendo-se para um jogo superintegral. 

Assim, em certo sentido, estamos pedindo sempre uma dupla investigação, 
autocrítica e autoindagadora. O que estamos fazendo é convidar as pessoas a 
responder, primeiro: você pode determinar em que estágio está, em que estrutura 
está, em que nível de consciência está? E segundo: quais são suas conquistas em 
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termos de estado? Você compreende a ausência de forma? Você compreende a não 
dualidade, a essência de todos os seres? Você compreende que a vacuidade é una 
com a forma e que a forma está evoluindo? Simplesmente perceber isso irá ajudá-
lo a objetivar e a mover-se para níveis mais elevados. Portanto, julgar seu nível ou 
altitude não é algo negativo. É uma forma de autoconhecimento e autocrescimento. 

Mas também estamos dando um alarme. Alguém que tenha uma experiência 
de um estado iluminado de não dualidade pode apontar para o mundo em geral e 
dizer: "ah, você não atingiu este estado de iluminação; você está preso a uma 
ilusão"; e ele está certo, porque vivencia um estado mais profundo do que a pessoa 
comum vivencia e, portanto, critica a pessoa média. Bem, da mesma forma, 
podemos criticá-lo se ele estiver usando essa iluminação, mas não tiver uma 
compreensão das estruturas. Podemos dizer: "você está preso em estruturas 
inferiores e interpreta sua realidade através dessas estruturas; portanto, você está 
preso a uma ilusão". Mesmo alguém que tenha uma experiência de iluminação 
ainda pode advogar o mito do dado. E advogar mitos geralmente não é considerada 
uma boa forma de ensinar a iluminação. Mas compreender isso permite que ambas 
as iluminações emerjam – a vertical e a horizontal, medidas da Plenitude e da 
Liberdade de uma pessoa. 

 

A ESTEIRA TRANSPORTADORA 

Cohen: Uma das muitas coisas que me impressionaram profundamente no 
livro foi o conceito do que você chama de "esteira transportadora". 

Wilber: Deixe-me explicar brevemente o que quero dizer com esteira 
transportadora. Vou começar com algumas estatísticas, usando os estágios gerais 
de consciência sobre os quais falamos. E usarei os termos egocêntrico, 
etnocêntrico, mundicêntrico e kosmocêntrico, que são nomes genéricos para 
alguns desses estágios de desenvolvimento em um espectro amplo. 

Se olharmos em todo o mundo, cerca de setenta por cento da população 
mundial está em um nível de desenvolvimento etnocêntrico ou inferior. Ou seja, 
setenta por cento da população mundial é nazista! Digo isso como leve gracejo, mas 
com a devida seriedade. Quem são os donos das ideias dessas crenças 
etnocêntricas? São as religiões do mundo. Etnocêntrico corresponde a mítico na 
terminologia de Jean Gebser. E as grandes religiões do mundo, que surgiram há 
cerca de dois ou três mil anos, ainda são os repositórios dos elementos mágicos e 
míticos da humanidade. Isso significa que elas acreditam que Moisés abriu de fato 
o Mar Vermelho, Lao Tsé tinha novecentos anos quando nasceu, e Jesus realmente 
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nasceu de uma virgem biológica. Todos esses são elementos míticos, e a religião é 
a única disciplina que, verdadeiramente, fez homens e mulheres crescerem 
abraçando elementos mágicos e míticos. 

Ora, tudo bem, mas o problema é que, na religião mítica/etnocêntrica/meme 
azul/altitude âmbar, você também acredita que seu salvador ou seu Deus é o único 
Deus possível: "há um único Deus; seu nome é Alá", e assim por diante. E se alguém 
não acredita nesse Deus ou em seu representante, é transformado, basicamente, 
em bucha de canhão. Ele é infiel, e você pode matar um infiel. Não só não é 
pecado... 

Cohen: ...como você vai para o Céu! 

Wilber: Ganha uma promoção na carreira! Eis o problema, seja Alá, Buda ou 
qualquer outro. Por exemplo, Aum Shinrikyo, o grupo terrorista budista, injetou gás 
sarin no sistema de metrô de Tóquio. Essa tendência atinge qualquer crente 
religioso no estágio de desenvolvimento mítico.  

O problema é agravado pelo fato de que, enquanto as partes míticas ou de 
altitude âmbar do mundo são de propriedade das religiões mundiais, assim que 
você chega à altitude racional ou laranja, a ciência passa a dominar essa parte do 
mundo. E acontece esse enorme conflito escancarado entre âmbar e laranja, entre 
mítico e racional, que cria o que chamo de tampa de panela de pressão em todo o 
mundo. É um problema impressionante. Se você olhar para o terrorismo, por 
exemplo, todos os principais atos terroristas de inspiração religiosa dos últimos 
trinta ou quarenta anos, praticamente sem exceção, provieram de crenças 
míticas/etnocêntricas/meme azul/altitude âmbar. E todas dizem basicamente a 
mesma coisa: "o mundo de altitude racional/moderno/laranja não dá espaço para 
minha religião". E tentam explodi-lo. 

Ora, nem todas as formas de religião são míticas ou etnocêntricas. Existem 
formas racionais de religião, formas pluralistas de religião e assim por diante. Por 
exemplo, existem formas racionais ou mundicêntricas de Cristianismo que se 
iniciaram com o Concílio Vaticano II, que dizia: "Não só o Cristianismo tem o 
caminho para a salvação. Outras religiões também levam à salvação." Esse é o 
movimento do Cristianismo etnocêntrico para o Cristianismo mundicêntrico. Você 
ainda pode acreditar em Cristo como um salvador pessoal, como alguém que teve 
uma percepção profunda e cuja consciência você deseja imitar, alguém que você 
quer ter como parte viva de sua vida. Isso é absolutamente legítimo e bom. 

E se os líderes religiosos estiverem lá para explicar isso, para dizer aos 
crentes: "olha, é bom que você tenha essa crença fervorosa em Jesus, ou em Jeová, 
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ou em Alá, ou na Deusa, ou em Maria, ou em quem você acha que é o único 
salvador, mas o Espírito Santo fala de muitas maneiras diferentes, às vezes aparece 
em formas diferentes para outras pessoas e elas também podem encontrar a 
salvação"? Ao dizer algo assim, de um nível laranja ou mundicêntrico, desarmarão 
o ódio que o verdadeiro crente sente em relação a outros seres humanos na face 
do planeta. E cabe à religião e aos líderes religiosos fazer com que isso seja 
compreendido. 

Assim, o maior problema do mundo hoje é que setenta por cento da 
população está presa ao etnocêntrico, ou inferior, pelo conflito entre religião e 
modernidade. A ciência e a modernidade estão no topo dessas grandes porções das 
religiões tradicionais do mundo. E há esse enorme choque que impede as pessoas 
de transformar sua fé do âmbar para o laranja ou do mítico para o racional ou do 
etnocêntrico para o mundicêntrico. Os líderes religiosos precisam começar a 
entender que a religião pode atuar como uma esteira transportadora – porque, na 
verdade, pode pegar as pessoas no arcaico, mágico e mítico, e ajudá-las a se 
transportar para o racional, pluralista, integral e além. Lembre-se, todo mundo 
ainda nasce na estaca zero e tem que se desenvolver através desses grandes níveis 
ou ondas de consciência. Sempre haverá pessoas que acreditam no mágico e no 
mítico, e tudo bem. Mas a religião pode atuar como uma esteira transportadora, 
movendo-as para as estruturas mais elevadas; e somente ela pode fazer isso. Desse 
modo, a esteira transportadora é uma proposta para as religiões e seu papel no 
mundo moderno e pós-moderno, que ainda não foi considerada, mas que seria um 
movimento radical e revolucionário se elas se engajassem nele. 

Cohen: Bem, para que isso aconteça, os líderes religiosos terão de evoluir 
para os níveis, no mínimo, racional e pluralista, se não integral. Eles deverão ter 
uma perspectiva, pelo menos, mundicêntrica para avaliar quão radical e 
completamente necessário foi esse passo – para que essa tampa possa ser retirada 
de cima de setenta por cento da população mundial e ela consiga se mover para o 
mundo moderno e pós-moderno. Aí, então, poderemos realmente começar a nos 
transformar em um mundo único em vez do velho mundo versus o novo mundo, o 
mundo pré-moderno lutando contra o mundo moderno e pós-moderno. 

Wilber: Isso mesmo. Eles terão de alcançar pelo menos a altitude laranja... 

Cohen: ... para começar a entender por que essas interpretações mais 
elevadas de suas próprias tradições são essenciais, não apenas para a paz mundial, 
mas para a sobrevivência da nossa espécie. 
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Wilber: Não vejo outra forma. O que precisa acontecer, em certo sentido, é 
um movimento "Vaticano II" em todas as religiões do mundo, uma tentativa de 
alcançar a altitude laranja. E, claro, isso pode ser feito no âmbito de cada tradição. 
Existem abundantes razões, genuínas e legítimas, em todas as grandes religiões 
para ocorrer uma mudança, no mínimo, para uma compreensão mundicêntrica. 
Mas até que isso aconteça, perdura a "regra nazista". E boa sorte... Portanto, a 
esteira transportadora tem de funcionar de fato em todo o mundo, movimentando 
massas de pessoas do âmbar para o laranja, do mítico para o racional. E em nossos 
círculos, é claro, a tarefa é transportar as pessoas do verde para o teal e turquesa, 
do pluralista para o integral. 

Cohen: Desse modo, a tarefa nas mãos de nossos círculos é considerar esse 
senso do eu altamente evoluído e individuado que temos, com sua extraordinária 
capacidade de objetividade e autorreflexão, e, de alguma forma, libertá-lo de sua 
própria autoadoração narcísica para que ele possa abraçar uma estrutura 
hierárquica ou, como você diria, holárquica, mais ampla, em um contexto 
evolucionário e desenvolvimental. 

Quando em visita a Israel há alguns meses, eu estive pensando 
profundamente sobre tudo isso. Ocorreu-me que, à medida que avançamos pelos 
estágios de desenvolvimento – à medida que vamos do Cristianismo, Judaísmo, 
Islamismo, Budismo etc. âmbar para o laranja, para o verde e para a segunda 
camada e além – o lócus de identificação do eu em evolução, movendo-se do 
mundicêntrico para o kosmocêntrico, começaria naturalmente a abandonar 
qualquer identidade que fosse menos do que universal. Parece que a 
autoidentidade se moveria cada vez mais em direção a um senso do eu humano 
verdadeiramente universal e, simultaneamente, se afastaria de qualquer noção de 
eu que fosse menos do que isso, inclusive de ser membro de qualquer tradição 
histórica, seja budista, judaica, cristã, islâmica etc. 

Wilber: Sim. Porque, então, o que restaria para transcender é o que os 
budistas chamam de "mente de linhagem". É "transcender e incluir". Você ainda 
poderia honrar sua linhagem – isto é, "incluí-la" – mas também precisaria 
"transcendê-la". 

Cohen: Uma identidade kosmocêntrica, como eu a entendo, é baseada no 
despertar direto para o eu autêntico ou para o impulso evolucionário, que (como 
você ressaltou uma vez) só começa a emergir em algum ponto entre os níveis de 
desenvolvimento mundicêntrico e kosmocêntrico. 
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Wilber: E, como você sabe, ainda não existe uma linhagem para a identidade 
kosmocêntrica. 

Cohen: Esse é a questão principal, porque a pessoa está se identificando com 
o impulso criativo em si, que é, em última análise, o senso do eu kosmocêntrico 
mais autenticamente vivenciado. E não há identidade relativa para essa parte do 
eu. Portanto, isso significa que, à medida que a humanidade evolui para esses níveis 
mais elevados – do laranja racional ao verde pluralista, à segunda camada e além, 
da perspectiva mundicêntrica para uma perspectiva mais kosmocêntrica – as 
vanguardas gradualmente se afastam de qualquer tipo de identidade de linhagem 
e se tornam mais e mais identificadas com um senso do eu verdadeiramente 
universal, superando qualquer tipo de distinção relativa que apresente uma 
narrativa mitológica. Como você costuma dizer, com razão, existem interpretações 
mais elevadas, mais profundas e mais inclusivas dos mitos provenientes das grandes 
tradições. O que estou dizendo, porém, é que, finalmente, os próprios mitos serão 
completamente transcendidos. Ou, pelo menos, a necessidade de se identificar com 
eles. 

Wilber: Sim. Transcendência e inclusão. 

 

A SEGUNDA FACE DE DEUS 

Cohen: Você sabe, eu sempre me perguntei por que, na sua notável obra, na 
qual honra e reverencia o Espírito em todas as suas formas, eu nunca tinha ouvido 
você falar em render-se ou ter de ajoelhar-se diante da face de Deus. Então, quando 
li a seção "Espírito em Segunda Pessoa", do capítulo "Um Milagre Chamado Nós", 
onde você define as "três faces de Deus", fiquei emocionado e aliviado. Sempre me 
pareceu que estava faltando um componente fundamental da evolução espiritual 
em seu trabalho. Até Espiritualidade Integral, parece que você enfatizava Deus 
como Eu, ou Eu-eu, e como o processo kósmico evolucionário do qual todos 
fazemos parte. Mas esta é a primeira vez que ouço você falar de forma tão 
específica, eloquente e apaixonada sobre Deus como o grande Outro, diante do 
qual todos devemos nos prostrar. 

Wilber: Você está certo. Há três tópicos sobre os quais escrevi muito pouco: 
1) fenômenos psíquicos; 2) renascimento e reencarnação; e 3) Deus em segunda 
pessoa. Porque, assim que você abre a boca e diz alguma coisa sobre qualquer um 
deles, ninguém o leva a sério no influente mundo acadêmico. 
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Você sabe que venho conversando com o padre Thomas Keating por uma 
década e meia sobre Deus em segunda pessoa e o que isso significa. Mas na minha 
mente, foi só quando eu estava escrevendo o volume dois da Trilogia Kosmos que 
eu realmente comecei, de certa forma, a fazer um download das minhas próprias 
ideias, mastigá-las, digeri-las e perceber o que elas significavam. E foi quando o 
conceito de perspectivas se mostrou incrivelmente vivo, daí surgindo o 
reconhecimento das três faces de Deus. Essa clareza proveio da minha ingestão do 
que significavam a primeira, a segunda e a terceira pessoas; do que significavam os 
quadrantes. 

O 1-2-3 de Deus, ou as três faces do Espírito, significa, basicamente, que o 
Espírito pode ser abordado na perspectiva de primeira pessoa, na perspectiva de 
segunda pessoa ou na perspectiva de terceira pessoa. O Espírito em primeira pessoa 
é o grandioso "EU SOU", a pura subjetividade radical ou testemunha em cada ser 
senciente. O Espírito em segunda pessoa é o desmedido "Tu", algo que é 
incomensuravelmente maior do que você jamais poderia ser em sua imaginação 
mais desenfreada, diante de quem devoção, entrega, submissão, liberação radiante 
e gratidão são as respostas adequadas, e de quem todas as bênçãos e toda a 
bondade fluem sem restrições. E um relacionamento com esse Outro, em amor, 
devoção e êxtase, é a única resposta adequada se você tiver alguma sanidade. 

Cohen: [Risos.] 

Wilber: E o Espírito em terceira pessoa é a grande Teia da Vida, a Grandiosa 
Perfeição de tudo que surge. Esses são termos de terceira pessoa, termos "isto", e 
o Espírito é de fato a suprema perfeição radiante de cada manifestação. E meu 
ponto é que todas essas três perspectivas estão corretas 

Quando isso se tornou claro para mim, fiquei fascinado e quase chocado ao 
descobrir que nem uma única tradição, oriental ou ocidental, havia integrado 
perspectivas de primeira, segunda e terceira pessoas do Espírito; elas tendiam a se 
concentrar em uma ou outra ou, às vezes, em duas. Você encontra em algumas 
tradições um reconhecimento de todas as três, por exemplo, em tradições do 
Vajrayana (pelo menos aquelas que usam guru yoga), mas não há uma estrutura 
real relacionando-as. Você encontra o Vedanta praticamente enfatizando 
exclusivamente a primeira pessoa e o Misticismo Cristão enfatizando 
extensivamente a segunda pessoa. E descobri que quando comecei a falar sobre 
isso com vários professores espirituais, essa observação os esclareceu. Para os 
budistas ocidentais em particular, a oportunidade de incluir uma abordagem 
devocional foi bastante libertadora porque ela havia sido omitida em algum 
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momento de sua infância, quando eles pararam de acreditar no Deus em segunda 
pessoa. 

Esta é uma das críticas que desenvolvo em Espiritualidade Integral, que 
chamei de falácia nível-linha – a visão de segunda pessoa do Espírito foi truncada 
no Ocidente. Ela foi desvirtuada no nível de desenvolvimento mítico. O Espírito em 
segunda pessoa foi atrofiado e identificado apenas com Deus Pai, o ancião de 
cabelos brancos, o patriarca mítico da Bíblia em que ninguém mais acredita. 

Cohen: O sujeito de quem nos libertamos no Iluminismo ocidental. 

Wilber: Exatamente. 

Cohen: Sem a inclusão das três faces, teremos apenas uma perspectiva 
parcial de quem e o que é Deus. As interpretações das experiências de Deus serão 
sempre incompletas. E ficou claro para mim desde que comecei a ensinar há vinte 
anos que, especialmente para nós, narcisistas pós-modernos extremos, a segunda 
face de Deus é absolutamente essencial. Sem Deus como Tu, o grande Outro diante 
do qual todos nós devemos finalmente nos submeter, uma dimensão viva e sentida 
de nossa própria experiência direta do Espírito, eu me pergunto se é possível ir além 
do ego de algum modo autêntico.  

Wilber: É verdade. Como o pluralismo verde não reconhece nenhum 
princípio superior a si mesmo, já que não aceita nenhuma forma de hierarquia, ele 
estabelece sua própria prisão na primeira pessoa. E sem um Espírito de segunda 
pessoa, acho que você está certo, ele não vai sair dela. E isso é um problema. Mas, 
com muita frequência, nós, no Ocidente pós-moderno, tendemos a usar apenas a 
primeira e a terceira pessoas — usamos Vedanta e ciência, ou Budismo e ciência, e 
assim por diante. 

Cohen: Exatamente. E por causa disso, quando temos experiências espirituais 
profundas, nosso ego se sente seguro, sem ameaças. 

Wilber: Bem, sim. Porque, em uma abordagem de primeira pessoa, não há 
nada a que o ego tenha de se render, exceto a seu próprio Eu. E vamos colocar desta 
forma: em sua tentativa de ir de uma pequena mente para uma grande mente, você 
pode acabar indo de um pequeno ego para um grande ego! 

Cohen: Sim. [Risos.] Porque não existe... 

Wilber: ...nada a que se render. 

Cohen: Exatamente. O ego pode sobreviver intacto diante de Deus em 
primeira pessoa e de Deus em terceira pessoa. 
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Wilber: Isso mesmo. 

Cohen: Mas quando cara a cara com Deus em segunda pessoa, o ego põe a 
cabeça no cepo. A menos que o indivíduo se alinhe com essa dimensão absoluta de 
evolução e transcendência espiritual, não importa que tipo de experiências ele ou 
ela tenha – o núcleo narcisista fundamental permanecerá intocado. E, a menos que 
ocorra um dano sério nesse núcleo narcisista, eu me pergunto o quão profunda 
nossa participação pode realmente ser na criação do futuro. Eu me questiono se 
seremos, de fato, suficientemente livres para realmente conseguir fazer isso, a 
menos que fiquemos de joelhos no nível mais profundo. 

Wilber: Esse é um ponto incrivelmente importante. E acho que você está 
certo ao dizer que, se não chegarmos a um acordo com ele de uma forma ou de 
outra, não seremos tão livres quanto podemos ser, porque, sem saber, 
confundiremos algum resquício de nosso ego – algum resquício de nossa 
perspectiva de primeira pessoa que agora transformamos em Eu-eu, em Atman, em 
grande e pura Testemunha do Vedanta — com o Absoluto. Esse é o último refúgio 
do ego. 

Cohen: Com certeza. E a sutileza de tudo isso é assombrosa. 

Wilber: Você precisa dizer: "Espere um pouco. Devo enfrentar algo a que me 
rendo completamente. Devo encarar algo maior do que eu jamais poderia imaginar 
ser." Você tem de render-se totalmente com devoção e desejar realmente fazê-lo, 
porque a perspectiva de segunda pessoa transmite naturalmente um amor e uma 
gratidão infinitos. Portanto, não é algo que possa ser forçado. Se você está 
forçando, não é uma verdadeira rendição transcendental. Você não está realmente 
imerso em amor; está apenas fingindo. 

Cohen: Isso mesmo. 

Wilber: E Deus consegue detectar falsos orgasmos. 

 

A SOMBRA 

Cohen: Um ponto em que ainda não tocamos é "a sombra". Achei esse um 
dos capítulos magistrais do livro. 

Wilber: Obrigado. Muitas pessoas parecem ter sido profundamente 
impactadas por ele. A ideia da sombra é basicamente que existem aspectos 
dinamicamente reprimidos e repudiados do nosso próprio eu. E essa compreensão 
é, em grande parte, uma contribuição do Ocidente moderno e pós-moderno. Se 
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você olhar ao redor do mundo e listar cinco ou seis ideias realmente importantes 
provenientes de várias culturas, a sombra consta dessa lista bem curta – é uma das 
grandes descobertas sobre a natureza humana, que se alinha, certamente, com a 
descoberta dos estados de iluminação. E é claro que a associamos a nomes como 
Sigmund Freud, mas ela apresenta uma longa história que remonta a várias 
centenas de anos no Ocidente e a alguns verdadeiros gigantes que trabalharam 
nela. Eles observaram que os seres humanos apresentam angústia, sofrimento, 
neuroses, obsessões e medos psicológicos, e questionaram: "De onde vêm essas 
coisas?" Espero ter acrescentado alguns insights meus a esse campo, mas baseio-
me nos insights desses grandes pesquisadores.  

Basicamente, a sombra é o que chamamos de eu renegado. E a sombra, como 
tantos aspectos da psique, tem uma história de desenvolvimento. Podemos usar o 
sistema de chacras para dar um exemplo simples. Quando o eu do bebê surge, ele 
se identifica basicamente com as realidades materiais – o estágio de 
desenvolvimento oral. Seu eu inteiro, seu senso do eu, identifica-se com o primeiro 
chacra. A partir do segundo ano, sua identidade começa a se mover em direção ao 
segundo chacra. Seu eu desidentifica-se do primeiro chacra, desidentifica-se do 
mero domínio material e começa a se identificar com os impulsos 
emocionais/sexuais. E agora seu senso do eu está no segundo chacra, equiparando-
se a impulsos magenta (ou impulsos do meme roxo). Então, se você está, digamos, 
no segundo chacra e tem certos impulsos, por exemplo, impulsos sexuais ou de 
raiva, que se tornam ameaçadores – porque seus pais não gostam ou a sociedade 
não aprova ou você mesmo simplesmente os acha avassaladores — o que você faz 
é pegar esses impulsos de raiva e empurrá-los para o outro lado da fronteira do eu. 
Agora eles parecem ser não eu; parecem não pertencer a você. A raiva continua a 
surgir, mas agora ela não é sua, portanto, deve ser de outra pessoa. Você projeta 
essa raiva nos outros e no ambiente: "Alguém está com raiva; eu sei que não sou 
eu; portanto, deve ser você." O que acontece é que, agora, em vez de sentir raiva, 
você sente que todo mundo está com raiva de você, e você pode começar a se sentir 
deprimido por causa disso, sentir que o mundo inteiro o está observando. Ora, em 
vez de ficar zangado, você fica triste. E, assim, você passa a ter uma neurose 
psicológica – você apresenta um sintoma, que é um sinal de algum aspecto 
reprimido seu, que está agora no seu inconsciente. E a cura se resume a tornar-se 
amigo dessa raiva de alguma forma, diminuir a barreira da repressão, assumi-la de 
volta e torná-la parte do seu eu, porque somente quando isso acontece você 
consegue realmente livrar-se dela. E aí você pode passar para o terceiro chacra. 

Ora, na verdade, é claro, você passará para o terceiro chacra de qualquer 
maneira, mas o ponto é que, se o eu separar uma parte de si mesmo e a reprimir, 
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essa parte não se desenvolve mais. Ela permanece no nível em que foi separada 
porque agora não faz mais parte do seu eu. A consciência continua sua marcha 
desenvolvimental, mas se você expurgou algo do seu eu consciente, ele não vai se 
desenvolver com você. Assim, você acaba com uma série de subpersonalidades ou 
impulsos sombrios. E todas essas pequenas subpersonalidades não se 
desenvolverão – elas permanecerão no nível em que você as reprimiu. Desse modo, 
você pode ter uma subpersonalidade vermelha, uma subpersonalidade âmbar, uma 
subpersonalidade laranja – onde quer que, na escala de desenvolvimento, você 
pegue parte do seu eu e a empurre para o outro lado da fronteira do eu, você a 
transformará da primeira pessoa (eu) em segunda pessoa (tu) ou em terceira pessoa 
(isto). 

Se pudéssemos simplesmente nos livrar desses impulsos e eles 
permanecessem fora de nós, não haveria problema. Mas a questão é que eles, na 
verdade, são partes de nosso próprio eu, e toda vez que empurramos algo para o 
outro lado da fronteira do eu, diminuímos nossa própria consciência, nos tornamos 
menores. E isso nos afasta do momento presente. Mesmo quando estamos 
praticando o "poder do Agora", se tivermos uma subpersonalidade do primeiro 
chacra que quer comer agora e se tivermos uma subpersonalidade do segundo 
chacra que quer transar agora, não conseguimos, realmente, nos manter no Agora! 
Portanto, além de trabalhar estados e estágios, se nossa consciência não estiver 
liberada, teremos de trabalhar também nossa sombra. 

Cohen: Para liberar nossa consciência, temos de reconhecer essas partes 
reprimidas de nós mesmos – temos de incluir todas elas, temos de trazer luz a todos 
os cantos escuros e ocultos do nosso eu, temos de reivindicar a propriedade da 
totalidade do nosso eu – antes de conseguirmos transcender autenticamente nosso 
ego em termos espirituais. 

Wilber: Exatamente. Quando reprimimos esses impulsos, não estamos 
realmente os transcendendo e nem mesmo nos desidentificando deles; estamos 
nos dissociando deles. E isso pode se tornar um problema muito grande. Portanto, 
entender essa distinção nos permite compreender a diferença entre duas 
instruções bem conflitantes que geralmente recebemos de pessoas que estão 
tentando nos ajudar – terapeutas e professores de meditação – sobre como 
devemos nos relacionar com diferentes componentes de nossa própria experiência, 
por exemplo, com a raiva. A Gestalt-terapia lhe dirá para se identificar com ela; o 
Zen lhe dirá para se desidentificar dela. Então, o que você deve fazer? Se você 
estiver meditando e a raiva surgir, você deve se identificar com ela ou se 
desidentificar dela? A resposta é ambas, mas na sequência correta. 
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Cohen: Sim, porque meditação e terapia são dois contextos muito diferentes 
com propósitos bastante diversos. Quando eu era um buscador, nos meus vinte e 
poucos anos, lembro-me de ter descoberto essa dicotomia. Eu era um meditador 
dedicado que intuía a diferença entre a experiência libertadora de estados de 
consciência mais elevados e o fato de que havia dimensões emocionais e 
psicológicas do meu eu que precisavam de um tipo de atenção que a meditação 
sozinha era incapaz de dar. Infelizmente, muitas pessoas que estavam meditando 
comigo não pareciam estar tão cientes dessa distinção. Lembro-me de fazer alguns 
retiros intensivos de vipassana e meditar no meio da noite, aproveitando 
incrivelmente a meditação, e do nada ouvir pessoas soltando gritos horripilantes ou 
soluçando incontrolavelmente. E sempre senti que esse não era o contexto 
apropriado para esse tipo de catarse psicodinâmica. Eu estava ciente de que esses 
tipos de problemas de desenvolvimento, neuroses etc. precisavam ser tratados em 
contextos terapêuticos diferentes, e que o contexto meditativo tratava, 
fundamentalmente, sobre desapegar-se de tudo. 

Wilber: Sim, o contexto meditativo tem tudo a ver com o desapego, mas só 
podemos fazer isso se lidarmos primeiramente com nossos impulsos dissociados. O 
que desejamos fazer é tirar o melhor dos dois mundos sem diluí-los. Mas se eu 
dissocio a raiva e entro em um retiro vipassana, e se a raiva surge, tudo o que devo 
fazer é repetir: "há raiva surgindo, há raiva surgindo... ", não estou fazendo nada 
para romper a repressão. Não estou fazendo nada para recuperar a raiva. Estou 
apenas vendo que há raiva no mundo surgindo em mim, e então sinto medo: "há 
medo surgindo, há medo surgindo..." Mas o medo é uma emoção falsa porque é 
uma reação à minha raiva projetada. 

Cohen: Exatamente. 

Wilber: Eu não deveria entrar em contato com o medo – ele não é 
verdadeiro. Isso é inautêntico. Ao praticar vipassana sobre uma emoção dissociada, 
eu a estou reforçando. 

Cohen: Você está piorando as coisas. 

Wilber: Há uma grande diferença entre desidentificação transcendental e 
dissociação patológica. E, mais uma vez, se há algo que você não controla – pode 
ser poder, sexo, arrogância, emotividade etc. – e tenta se desapegar, você só piora 
a situação. 

Vamos dar um exemplo de alguém que dissociou seu medo e começa a fazer 
vipassana ou a praticar o Vedanta: "quem sou eu? quem sou eu?", desapegando-se 
do medo, deixando-o ir; "eu não sou esse medo, eu não sou esse medo", ainda que 
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seja uma emoção inautêntica. E aí ele ou ela diz: "eu me sinto melhor quando faço 
isso, portanto sei que está funcionando". 

Cohen: É claro que se sente melhor – temporariamente! 

Wilber: Sim. Eis uma analogia: digamos que você seja atropelado por um 
ônibus e esteja sentado na rua olhando para sua perna quebrada. Você pode dizer: 
"eu não sou minha perna quebrada, eu não sou minha perna quebrada, eu não sou 
minha perna quebrada", e se sentirá melhor. Você pode realmente entrar em um 
estado de consciência mais elevado com a perna quebrada e se sentir melhor, e 
tudo bem. Mas o que eu aconselho é que você primeiro engesse a perna e depois 
pratique o Vedanta: "eu não sou minha perna, eu não sou minha perna"; assim, terá 
o melhor dos dois mundos. A sombra é a perna quebrada, então aja para curá-la. 
Não estamos dizendo que você não faça outra coisa, mas engesse a perna quebrada 
primeiro e depois também faça vipassana ou pratique o Vedanta. A perna é o seu 
veículo de bodhisattva; é o seu meio de transmissão da verdade. Se você é 
iluminado, mas está sentado com uma perna quebrada e não consegue andar para 
lugar nenhum, de que adianta? Você não consegue ensinar se está com uma perna 
quebrada! Mas muitas pessoas ensinam. Elas despertaram para estados de 
consciência mais elevados, mas têm as pernas quebradas. O que queremos fazer é, 
basicamente, curar os veículos por meio dos quais manifestaremos nossa 
consciência iluminada. 

Cohen: Sim, concordo plenamente. E para ser honesto, descobri que no final 
das contas, admitir de fato a própria sombra, ou estar disposto a enfrentar a si 
mesmo incondicional, radical e continuamente, parece ser, não apenas mais 
desafiador, como também, em última análise, mais significativo no processo de 
transformação do que assumir uma postura meditativa. Trabalho com essa 
dimensão da sombra no contexto da iluminação evolucionária, que, de certa forma, 
é diferente de trabalhar com a sombra no contexto terapêutico. No primeiro 
contexto, a sombra é vista como uma manifestação do ego, e a razão pela qual é 
tão essencial que nos esforcemos heroicamente para assumir a responsabilidade 
por ela é para que nossas ações possam manifestar uma expressão clara de uma 
intenção verdadeiramente iluminada neste mundo. Refiro-me a uma repetida 
demonstração de integridade espontânea e totalidade de intenção e ação, semana 
a semana, mês a mês, ano a ano, de tal forma que possamos afirmar 
inequivocamente: "este indivíduo está desperto". A questão toda é que, a menos 
que o indivíduo esteja disposto a reconhecer sua própria sombra, ele continuará 
agindo de acordo com todos os impulsos reprimidos e continuará criando carma, o 
que significa agir por ignorância e inconsciência de maneiras que causam 
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sofrimento aos outros. E a definição completa de iluminação é que, pelo menos 
idealmente, devemos nos tornar tão conscientes, tão despertos, a ponto de não 
criamos mais carma. Até que um indivíduo reconheça, no mínimo, uma parte 
significativa de sua sombra, ele não conseguirá assumir responsabilidade por si 
mesmo e se tornar um eu verdadeiramente autônomo, iluminado e integrado que 
assuma de fato o processo evolucionário. E a definição completa de iluminação é 
que, pelo menos idealmente, devemos nos tornar tão conscientes, tão despertos, a 
ponto de não criamos mais carma. 

Wilber: Com certeza! 

Cohen: Honestamente, quando você olha para o tipo de energia e paixão 
espiritual que um indivíduo precisa para usufruir todas essas diferentes partes do 
eu, para realmente se esforçar em assumir responsabilidade por elas e depois 
transcendê-las – eis uma alma preciosa. Em termos do amor genuíno por Deus, 
necessário para se tornar verdadeiramente completo, deve-se dizer que aquele que 
se importa tanto, que está disposto a fazer tudo isso, é um indivíduo raro. 
Resumindo, creio que somente o indivíduo que desperta para um propósito maior, 
um propósito mais amplo do que sua própria integridade, salvação ou iluminação, 
é que realmente encontrará energia e recursos para trabalhar essas partes mais 
sombrias e mais inconscientes em si mesmo e de fato mudar para fazer toda a 
diferença no mundo. 

Wilber: De fato, esse indivíduo é raro. Obrigado, meu amigo. 

 


