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INFORMAÇÕES 

 
 

Amigos, 
 
Estamos de volta para vos trazer as notícias do Núcleo Cultural 

Krishnamurti e das Fundações. 
Esperamos que desfrutem desta leitura e que continuem em contacto 

connosco ao longo do ano de 2019. 
 

- 
 

NOTÍCIAS DO NÚCLEO K 
 

Nova Edição em Portugal 
A prometida publicação do livro de J. Krishnamurti Cartas às Escolas, 

novamente pelas Edições 70, numa tradução para português de Joaquim M. 
Palma, ainda não se concretizou. Esperamos que tal seja possível em 2019, mas 
não temos confirmação neste momento. 

 
- 

 
Exibição de vídeos de Krishnamurti em Braga 
Vamos iniciar um novo ciclo de exibição de vídeos de K num espaço 

recentemente inaugurado no centro da cidade de Braga - Semente – Art, Coffee 
& Plant Based Food  (Largo Senhora da Boa Luz , 13, Campo das Hortas, Braga). 
Este espaço está ligado ao Semente - Restaurante Macrobiótico de Braga, onde 
existe um pequeno Centro de Informação Krishnamurti e onde já é costume 
organizarmos exibições de vídeos. As exibições serão sempre aos sábados às 18 
horas. 

Agradecemos que nos contactem antecipadamente para confirmar a vossa 
presença. 

O programa pode ser consultado no cartaz abaixo. 
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Exibição de vídeos de Krishnamurti em Lisboa 
O programa "Encontro com Krishnamurti" continua em 2019 no espaço 

Espiral, em Lisboa, mensalmente à 5ª feira das 20:15 às 22:15 horas, com 
visionamento de filme e círculo de partilha. Este programa está a ser organizado 
por um amigo deste Núcleo - José Torres e mais algumas pessoas, a quem 
agradecemos por continuarem a desenvolver estes encontros. Segue cartaz com 
mais informações. 

 
  

Retiro de Diálogo e Investigação em Inglaterra 
Em Março de 2018 o Núcleo Cultural Krishnamurti organizou o 3º Retiro 

de Investigação e Diálogo, pela primeira vez em Brockwood Park, no Centro 
Krishnamurti. Parte da equipa do projecto de educação O MUNDO SOMOS NÓS 
e outros participantes vindos de Portugal e Inglaterra juntaram-se ao grupo e o 
resultado foram três dias de profunda união, amizade e aprendizagem, com 
visualização de vídeos, diálogo, visitas às escolas, caminhadas na natureza, etc.. 
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Imagens do Retiro de Investigação e Diálogo 2018 

 
 
Consideramos organizar o 4º Retiro novamente no Centro Krishnamurti 

em Inglaterra, eventualmente no final do mês de Outubro de 2019 (estamos 
ainda a tentar conciliar as agendas com a do Centro K), com possibilidade de 
visita às escolas. Em breve será possível fornecer mais detalhes sobre o 
programa e preços. Fiquem atentos ao vosso correio electrónico e à nossa 
página no facebook para mais actualizações. 
 

- 
 

 O Mundo Somos Nós 
 A experiência educativa O MUNDO SOMOS NÓS que tem como principal 
inspiração as escolas fundadas por Krishnamurti, bem como a sua filosofia, 
continua a ser desenvolvida por um grupo de pessoas (crianças, equipa 

facebook.com/nucleoculturalkrishnamurtiportugal
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educativa, famílias, voluntários) agora no concelho de Vila Verde, Braga. Podem 
saber mais sobre este projeto, que começa a abranger diferentes dimensões, 
em omundosomosnos.org.  
   

 
 
 

APOIAR O NÚCLEO CULTURAL KRISHNAMURTI 
 
O trabalho de todas as pessoas que ajudaram a preparar este boletim é 

voluntário, assim como todo o trabalho de tradução de livros para português, 
legendagem de vídeos, resposta a emails, telefonemas, comunicação nas redes 
sociais, organização do retiro anual, encontros, exibições de vídeos, etc..  

Se nos quiser ajudar a difundir os ensinamentos de Krishnamurti em 
Portugal poderá fazê-lo de duas formas – com trabalho voluntário e/ou fazendo 
um donativo, de qualquer montante, para o IBAN:  
PT50019300001050083511021 (Banco CTT). 

 

http://www.omundosomosnos.org/
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Ao apoiar este Núcleo com um contributo monetário está a ajudar-nos: 
 
- na aquisição de novos materiais (livros, dvd’s, etc.) para o Centro de 

Documentação do NCK, de modo a permitir que quem pretenda estudar mais 
profundamente a mensagem de K possa ter à sua disposição material 
actualizado; 

- na organização de eventos, como exibições de vídeos e o retiro anual; 
- a suportar os custos de alojamento e domínio do nosso site oficial; 
- na criação de um Centro de Estudos Krishnamurti em Portugal. 
 

Ao contribuir com trabalho voluntário está a:  
 
- permitir que continuemos a nossa colaboração com a equipa de 

traduções brasileira para que mais DVD’s tenham legendas em português e mais 
textos de K fiquem disponíveis gratuitamente no sítio oficial J. Krishnamurti 
Online (www.jkrishnamurti.org/pt) e no canal oficial do YouTube; 

- apoiar a tradução de textos de Krishnamurti necessários para o projecto 
de educação O MUNDO SOMOS NÓS; 

-  apoiar a divulgação dos vídeos e textos com legendas em português do 
projecto da KFA The Immeasurable (theimmeasurable.org/); 

- ajudar na difusão em Portugal dos autênticos ensinamentos de 
Krishnamurti. 

 

Se domina a sua língua nativa e o inglês, tem um interesse profundo nos 
ensinamentos de Krishnamurti e gostaria de ajudar-nos com a tradução de 
legendas, envie uma mensagem para digital@kfoundation.org (com o 
conhecimento de nucleok@sapo.pt) 

 
Continuamos a apelar a quem se interesse seriamente pela mensagem de 

Jiddu Krishnamurti para que nos contacte caso pretenda contribuir de forma 
voluntária para o trabalho do Núcleo, dar os primeiros passos na criação de 
Centros de Informação K ou simplesmente organizar projecções de vídeos e/ou  
reuniões de diálogo no local onde vive. 

 

http://www.jkrishnamurti.org/pt
https://theimmeasurable.org/
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Agradecemos a todos aqueles que com os seus donativos ou por outra 
forma têm permitido que a tarefa de difusão dos ensinamentos de K. em língua 
portuguesa continue. 

 
- 

 
O Núcleo Cultural Krishnamurti nas Redes Sociais 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/nucleoculturalkrishnamurtiportugal 
https://www.facebook.com/nucleoculturalkrishnamurti/  
 
Instagram: 
https://www.instagram.com/nucleoculturalkrishnamurtipt/ 

 
 

OUTRAS NOTÍCIAS  
 

O canal oficial de Krishnamurti no YouTube começou em 2007 e este ano 
conseguiu atingir o número de 100000 subscritores, após a campanha de 2017 
“Free to the World” e o projeto de 2018 “Audio Collection” que tornaram 
disponíveis no canal 600 vídeos de longa duração, 500 gravações áudio e 350 
extratos de Perguntas & Respostas. Mais de 4 milhões de minutos de vídeos são 
visualizados todos os meses. Neste canal existe uma lista de reprodução com 
216 vídeos legendados em português. As visualizações de vídeos neste canal 
continuam a vir maioritariamente do público masculino, sendo as visualizações 
da audiência feminina de menos de 20%. 

As plataformas digitais representam uma oportunidade sem precedentes 
para disseminar os ensinamentos de Krishnamurti. O sítio da Fundação 
kfoundation.org está a ser transformado de forma a atrair cada vez mais 
audiências. 

- 
 

A Fundação Krishnamurti comemorou em 2018 o seu 50º aniversário. 
Para celebrar esta data foi produzido um vídeo que apresenta de forma 

bastante completa a Fundação Krishnamurti. Pode ver o vídeo aqui: 

https://www.facebook.com/nucleoculturalkrishnamurtiportugal
https://www.facebook.com/nucleoculturalkrishnamurti/
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https://www.youtube.com/watch?v=4ZPL_utZVHA&feature=youtu.be 
 
- 

 

 A Fundação K nas Redes Sociais 

 

Instagram:  

https://www.instagram.com/krishnamurtifoundationtrust/ 

Facebook:  
https://www.facebook.com/KrishnamurtiFoundationTrust 

 
Outros sites: 
 
Krishnamurti Foundation Trust - http://www.kfoundation.org/ 
Krishnamurti Foundation of America - http://www.kfa.org/ 
Fundación Krishnamurti Latinoamericana - http://www.fkla.org/ 
Krishnamurti Foundation of India - http://www.kfionline.org/ 
Site Internacional - http://www.jkrishnamurti.org 
Friends of Brockwood Park - http://friendsofbrockwoodpark.org.uk/  
Centro Krishnamurti - http://www.kfoundation.org/centre 
Brockwood Park School - https://www.brockwood.org.uk/  
Facebook K  internacional - https://www.facebook.com/jk.krishnamurti 
Twitter K internacional - https://twitter.com/orgKrishnamurti 
The Immeasurable - https://theimmeasurable.org/ 
Loja online da Fundação: 
https://store.kfoundation.org; 
http://www.kfoundation.org.uk/acatalog/NEW.html 
 

 
 
 

 

 
 

https://www.instagram.com/krishnamurtifoundationtrust/
https://www.facebook.com/KrishnamurtiFoundationTrust
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=7lv2UJLjbT0&q=http%3A%2F%2Fwww.kfoundation.org%2F&redir_token=Ej1EkLXoqgyuRaQjoEj4p84uz5x8MTU0NjQ1NzYwOEAxNTQ2MzcxMjA4
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=7lv2UJLjbT0&q=http%3A%2F%2Fwww.kfa.org%2F&redir_token=Ej1EkLXoqgyuRaQjoEj4p84uz5x8MTU0NjQ1NzYwOEAxNTQ2MzcxMjA4
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=7lv2UJLjbT0&q=http%3A%2F%2Fwww.fkla.org%2F&redir_token=Ej1EkLXoqgyuRaQjoEj4p84uz5x8MTU0NjQ1NzYwOEAxNTQ2MzcxMjA4
http://friendsofbrockwoodpark.org.uk/AnnualAppeal2017.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kfoundation.org%2Fcentre&h=ATMKC9ZtUjWXRMrYU-mzOX0MpKB1W8p4bY95wOhRS1UEY2wKF1erFFN1cC6nidss_t0iANGM7yT8TQDjobJCJkErYcJZLMrqwQUpWd2UbhH5wFALt6_mCu42o34cvLmNN3c143J6Y5gR0DxHcVtNJzD7Kbsd_S4NMqixSTTnz_ebhujqK25HN0jfYwaqENIlRqzh0GWUA9TN87zVI0QzGQDCMtTmj8qtDncX42fwQK8ZYCbg34t0LW6nqWvAdjG5p7D1jkJ2NA-ZpcvAtB_ObcfCsdVth5kO-NHfPjGC-Hnr348zkGyfNk4Yij0
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=7lv2UJLjbT0&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjk.krishnamurti&redir_token=Ej1EkLXoqgyuRaQjoEj4p84uz5x8MTU0NjQ1NzYwOEAxNTQ2MzcxMjA4
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=7lv2UJLjbT0&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2ForgKrishnamurti&redir_token=Ej1EkLXoqgyuRaQjoEj4p84uz5x8MTU0NjQ1NzYwOEAxNTQ2MzcxMjA4
https://theimmeasurable.org/
https://store.kfoundation.org/
http://www.kfoundation.org.uk/acatalog/NEW.html
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O amor não é para ser cultivado. O amor não pode ser dividido em divino e físico; é apenas amor – não 

que você ame muitos ou um. Essa, outra vez, é uma pergunta absurda de se fazer: “Você ama tudo?” 

Veja, um flor com perfume não está interessada em quem vem cheirá-la, ou quem lhe vira as costas. 

Assim é o amor. O amor não é uma memória. O amor não é uma coisa da mente ou do intelecto. Mas 

ele surge naturalmente como a compaixão, quando todo este problema da existência como medo, 

ambição, inveja, desespero e esperança foi compreendido e resolvido. Um homem ambicioso não pode 

amar. Um homem apegado à sua família não tem amor. O ciúme nada tem a ver com amor. Quando 

você diz, “Eu amo minha esposa”, não está realmente dizendo isto, porque no momento seguinte você 

tem ciúmes dela. O amor implica grande liberdade – não para fazer o que você quiser. Mas o amor só 

chega quando a mente está muito quieta, desinteressada, não centrada em si mesma. Estes não são 

ideais. Se você não tem amor, faça o que fizer – vá atrás de todos os deuses da terra, faça todas as 

ações sociais, tente reformar o pobre, a política, escreva livros, faça poemas - você é um homem morto. 

E sem amor seus problemas aumentarão, se multiplicarão infinitamente. E com amor, faça o que fizer, 

não há risco; não há conflito. Então o amor é a essência da virtude. E uma mente que não está em 

estado de amor não é absolutamente uma mente religiosa. E só a mente religiosa está livre de 

problemas, e conhece a beleza do amor e da verdade. 

 
 

in THE BOOK OF LIFE 
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ATENÇÃO 

 

Vamos agora falar da atenção. Estais atentos neste momento? O que significa 

dar atenção? Se estamos atentos de um modo profundo, não há centro a partir 

do qual estamos atentos. E essa atenção não é contínua como desejaríamos. 

Essa continuidade é desatenção. Quando damos atenção, quando escutamos 

verdadeiramente, nessa atenção não existe nenhum centro que diz: “Estou a 

aprender, estou a ouvir, estou a ver.” Existe apenas esse enorme sentido do 

todo que é olhar, escutar, aprender. Nessa atenção não há qualquer movimento 

do pensamento. Essa atenção não pode ser mantida. Quando o pensamento 

afirma que ele tem de descobrir o modo de conseguir a atenção, esse 

movimento de querer captar é desatenção, é falta de atenção. Estar ciente do 

movimento de desatenção, é estar atento. Isto está claro? 

 A mente precisa de ter muito espaço, espaço sem limites, e isso só 

acontece quando não há tagarelar interior, quando não há nenhum problema, 

porque todos os problemas são resolvidos à medida que aparecem. Podemos 

ter muito espaço somente quando não há nenhum centro. Logo que temos um 

centro, há uma circunferência, um diâmetro, um movimento a partir do centro 

para a periferia. Espaço implica ausência de centro; portanto, ele não tem limite 

algum. Estar atento quer dizer que temos de dar toda a nossa energia aos actos 

de escutar, de ver, e nisso não há qualquer centro. E então surge a mente que 

compreendeu o que é a ordem e que se libertou do medo, que acabou com o 

sofrimento, que compreendeu a natureza do prazer e lhe deu o seu devido 

lugar. 

 E surge a questão: Qual é a qualidade da mente que está em completo 

silêncio? Não se trata de como conseguir o silêncio ou de como ter paz na 

mente – estamos a referir-nos à qualidade da mente que está completamente 

em silêncio, de um modo intemporal. 

 Há silêncio entre duas notas; há silêncio entre dois pensamentos, entre 

dois movimentos; há o silêncio entre duas guerras; há o silêncio entre marido e 
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mulher antes de começarem a discutir. Não estamos a falar desse género de 

silêncios, porque são temporários, desaparecem. Falamos de um silêncio que 

não é produzido pelo pensamento, que não é cultivável, que apenas acontece 

quando compreendemos todo o movimento da existência. Então há silêncio, 

não há pergunta nem resposta, não há necessidade de desafio, não há busca, 

tudo cessou. Nesse silêncio há um grande sentido de espaço e de beleza, e há 

uma extraordinária energia. E surge então Aquilo que é eterno, sagrado e sem 

tempo, que não é produto da civilização ou do pensamento. 

 Tudo isto é o movimento da meditação. 

 

in MEDITAÇÃO, A LUZ DENTRO DE NÓS  

- 

 

RECONHECIMENTO 

 

As montanhas devem estar mergulhadas em solitude. É uma coisa deliciosa a 

chuva caindo nas montanhas, e as gotas batendo na superfície de um lago 

tranquilo. O cheiro da terra molhada espalha-se no ar quando chove, ao mesmo 

tempo que se ouve o coaxar de muitas rãs. Há um estranho encanto nos 

trópicos quando chove. Tudo fica lavado; a poeira das folhas é levada pelas 

águas; os rios voltam a ter vida e ouve-se o som das águas que correm. As 

árvores deitam novos rebentos, nascem novas ervas onde antes era terra nua; 

surgem do nada milhares de insectos e a terra ressequida é alimentada, 

parecendo satisfeita e em paz. O sol parece perder a sua qualidade penetrante, 

a terra torna-se verde, transformando-se um lugar de beleza e de riqueza. O 

homem, esse, continua gerando a sua própria infelicidade, mas a terra, mais 

uma vez, apresenta-se rica e há maravilhamento no ar. 

É estranho como a maior parte das pessoas espera reconhecimento e elogios 

– ser reconhecido como um grande poeta, como um filósofo; desejam algo que 

incendeie o seu ego. Isso dá grande satisfação mas tem muito pouco significado. 

O reconhecimento social alimenta a nossa vaidade e talvez o nosso bolso. Ele 
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afasta-nos de tudo o resto, e essa separação cria os seus próprios problemas, 

com estes sempre em ritmo crescente. Embora possa dar satisfação, o 

reconhecimento não é um fim em si mesmo. A maioria das pessoas é apanhada 

pela ânsia de ser reconhecida, de se realizar, de alcançar. E o fracasso é então 

inevitável, o qual vem acompanhado pela infelicidade. Estarmos libertos do 

sucesso e do fracasso é que é importante. Logo desde o princípio, não procurar 

o sucesso, o resultado; devemos fazer aquilo que amamos, e o amor não tem 

prémio nem punição. Tudo isto se torna de facto uma coisa simples se houver 

amor. 

Prestamos pouca atenção às coisas que nos dizem respeito, não as 

observamos, não as consideramos. Somos muito egocêntricos, muito ocupados 

com as nossas preocupações, com os nossos próprios benefícios; não temos 

tempo para observar e compreender. Esta ocupação torna a mente embotada, 

esgotada, frustrada e sofredora, e queremos fugir desse sofrimento. Enquanto o 

“eu” estiver activo, tem de haver embotamento e frustração. As pessoas são 

apanhadas numa corrida louca, na agonia do sofrimento egocêntrico. Este 

sofrimento é resultado de uma profunda falta de atenção. As pessoas sérias, 

cuidadosas e atentas estão libertas do pensamento. 

 

in CARTAS A UMA JOVEM AMIGA 

- 

 

A COMPREENSÃO DO PRAZER 
 

Dissemos que a alegria era uma coisa inteiramente diferente do prazer; 
vejamos portanto o que está implicado no prazer e se é possível viver-se num 
mundo em que em vez de prazer, exista um extraordinário estado de alegria, de 
verdadeira benção. 

Estamos, todos nós, empenhados na busca do prazer, nesta ou naquela 
forma: prazer intelectual, cultural, ou dos sentidos; o prazer de “reformar”, de 
dizer aos outros o que devem fazer, de atenuar os males da sociedade, de fazer 
o bem; o prazer de ter conhecimentos mais vastos, maior satisfação física, mais 
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experiências, mais compreensão da vida, de possuir todas as qualidades 
engenhosas e subtis da mente; e, naturalmente, o prazer supremo: “possuir” 
Deus. 

O prazer é a estrutura da sociedade. Da infância à morte, secreta ou 
abertamente, buscamos o prazer. Assim, qualquer que seja a nossa forma de 
prazer, acho que devemos vê-la muito claramente, porque será ela que irá guiar 
e moldar a nossa vida.  

“Então porque que razão não deve a vida ser guiada pelo prazer? – Pela 
razão muito simples que o prazer traz necessariamente a dor, a frustração, o 
sofrimento, o medo, e, como resultado do medo, a violência. Se desejais viver 
dessa maneira, vivei! é o que faz a maioria… 

Mas se desejais livrar-vos do sofrimento, deveis compreender a inteira 
estrutura do prazer. Compreender o prazer não significa negá-lo. Não o estamos 
a condenar ou a dizer que é “bom” ou “mau”, mas de o procuramos, façamo-lo 
de olhos abertos, sabendo que a mente que está sempre a buscar o prazer 
encontrará inevitavelmente a sua sombra – a dor. 
As duas coisas não podem ser separadas,  embora busquemos o prazer e 
procuremos evitar a dor. 
 

in A TRANSFORMAÇÃO DO HOMEM  
 

- 

 

INTELIGÊNCIA 

 

Todos somos seres humanos, independentemente do nome que nos 

puseram, e o sofrimento é o nosso fado. O sofrimento é comum a cada um de 

nós, tanto atinge o idealista como o materialista. O idealismo é uma fuga ao que 

é, e o materialismo é um outro modo de anular a profundidade imensurável do 

presente. O idealista e o materialista têm os seus próprios meios de evitarem o 

complexo problema do sofrimento psicológico; ambos são consumidos pelos 

seus próprios anseios, ambições e conflitos, e os seus modos de vida não levam 

à tranquilidade. Idealistas e materialistas são responsáveis pela confusão e 

infelicidade do mundo. 
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Quando estamos em conflito, em sofrimento, não é possível a compreensão: 

nesse estado, por mais hábil e astuciosa que seja a nossa acção, ela só pode 

ocasionar mais confusão e dor. Para compreendermos o conflito e, assim, nos 

vermos livres dele, temos de conhecer os caminhos da mente consciente e 

inconsciente. 

Nenhum idealismo, sistema, padrão poderá contribuir para desenredar as 

profundas motivações da mente; antes pelo contrário, qualquer formulação ou 

conclusão só entrava o trabalho de descoberta. A busca de «o que deveria ser», 

do apego a normas, a ideais, o estabelecer de objectivos – tudo isso conduz a 

mais ilusões. Para nos conhecermos, tem de haver uma certa espontaneidade, 

uma liberdade para observar, e isto não é possível quando a mente está 

encerrada no superficial, nas teorias idealistas e materialistas.  

Existência é relacionamento; se pertencemos a uma religião organizada, se 

existimos apenas no plano mundano ou se estamos ligados a ideais, então o 

nosso sofrimento apenas pode cessar através da compreensão de nós mesmos 

em face do relacionamento. Só o autoconhecimento pode trazer tranquilidade e 

felicidade aos homens, pois ele é o início da inteligência e da integração. A 

inteligência não é uma simples adaptação superficial; não é a estimulação da 

mente; não é a aquisição de conhecimento. A inteligência é a capacidade de 

compreender as características da vida, é a percepção dos valores correctos. 

 

in A EDUCAÇÃO E O SIGNIFICADO DA VIVA 

- 

 

O CONHECIMENTO 

 

Esperávamos o comboio, e já era tarde. A plataforma era suja e barulhenta, o 

ar cheirava a azedo. Havia muita gente à espera, como nós. Choravam crianças, 

uma mãe dava de mamar ao seu bebé, os vendedores gritavam alto os seus 

produtos, bebia-se chá e café; aquele era de facto um lugar movimentado e 

cheio de vozes. Caminhávamos para baixo e para cima na plataforma, atentos 
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aos nossos próprios passos e ao movimento vivo à nossa volta. Aproximou-se 

um homem e começou a falar em mau inglês. Disse que nos tinha estado a 

observar, e que se sentira impelido a falar connosco. Com grande sentimento, 

disse que passaria dali em diante a levar uma vida pura, nem voltaria a fumar. 

Afirmou que não tinha instrução e que era apenas um simples puxador de 

rickshaw. Tinha um olhar forte e um sorriso agradável. 

Por fim, chegou o comboio. Na interior da carruagem, um outro homem 

apresentou-se. Era um famoso académico; conhecia muitas línguas e fazia 

facilmente citações em qualquer uma delas. Estava carregado de anos e de 

conhecimentos, estava bem na vida e era ambicioso. Falou de meditação, mas 

dava a impressão de falar de algo que não era uma experiência pessoal. O seu 

deus era o deus dos livros. A sua atitude perante a vida era tradicional e em 

conformidade com as convenções; acreditava em casamentos precoces, pré-

ajustados e em códigos rígidos. Tinha perfeita consciência da sua própria casta e 

das «diferenças» quanto às capacidades intelectuais das castas. Era 

estranhamente vaidoso do seu saber e posição. 

O sol estava a pôr-se, e o comboio atravessava uma paisagem encantadora. O 

gado regressava a casa, e no ar pairava uma poeira dourada. Viam-se grandes e 

escuras nuvens no horizonte, e ouvia-se o estrondo longínquo de trovões. Que 

maravilhamento existe num campo verde e como era bela aquela aldeia na 

dobra da montanha! A escuridão instalava-se. Um enorme veado azul pastava 

no campo; ele nem sequer levantou a cabeça à passagem atroadora do 

comboio. 

O conhecimento é um flash de luz entre duas escuridões; mas ele não é capaz 

de se pôr acima nem mais além da escuridão. O conhecimento é essencial no 

que diz respeito à técnica, como o combustível para a máquina; mas ele não 

chega ao desconhecido. Não é possível encerrar o desconhecido na rede do 

conhecido. O conhecimento tem de ser posto de lado para que aconteça o 

desconhecido; mas como isto é difícil!  

O nosso ser está ancorado no passado, o nosso pensamento está baseado no 

passado. O passado é o conhecido, e a reacção do passado está sempre a 
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sombrear o presente, o desconhecido. O desconhecido não é o futuro, mas o 

presente. O futuro não é senão o passado a fazer o seu caminho através do 

presente incerto. Este intervalo é preenchido com a luz intermitente do 

conhecimento, que esconde o vazio do presente; mas esse vazio contém o 

milagre da vida. 

A dependência em relação ao conhecimento é como qualquer outra 

dependência; através dela fugimos ao medo do vazio, da solidão, da frustração, 

de não ser nada. A luz do conhecimento é uma delicada capa, debaixo da qual 

está uma vastidão desconhecida que a mente não consegue penetrar. A mente 

tem medo desse desconhecido, e assim ela foge para o conhecimento, para as 

teorias, para as esperanças, para a imaginação; e esse mesmo conhecimento é 

um obstáculo à compreensão do desconhecido. Para as pessoas, pôr de lado o 

conhecimento é convidar o medo; negar a mente, que é o único instrumento de 

percepção que se tem, é ficar vulnerável ao sofrimento ou à alegria. Mas não é 

fácil pôr de lado o conhecimento. Ser ignorante não é ter falta de 

conhecimentos. A ignorância é a falta de autoconhecimento; e o conhecimento 

é ignorância quando não há compreensão das actividades do «eu». 

Compreender o «eu» é libertarmo-nos do poder do conhecimento. 

  Só nos libertamos do conhecimento quando se compreende o processo de 

acumulação, o motivo por que se acumula. O desejo de acumulação é o desejo 

de se estar seguro, de se ter a certeza. Este desejo de certeza, através da 

identificação, da condenação e da justificação, é a causa do medo, o qual 

destrói toda a comunhão. Quando há comunhão, não há necessidade de 

acumulação. Acumulação é resistência centrada no «eu», e o conhecimento 

fortalece essa resistência. A veneração do saber acumulado é uma forma de 

idolatria, e não acabará com o conflito e o sofrimento que existem na nossa 

vida. O manto do conhecimento camufla a nossa sempre crescente confusão e 

dor, mas nunca nos libertará dessa situação. Os caminhos da mente não 

conduzem à Verdade e à felicidade. Saber é impedir o desconhecido.  

 

in COMENTÁRIOS SOBRE O VIVER 
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SIMPLICIDADE 

 

Gostaria de investigar o que é a simplicidade e, talvez, a partir daí 

cheguemos a descobrir o que é a sensibilidade. Parecemos pensar que a 

simplicidade é apenas uma expressão exterior, uma renúncia: ter poucas 

posses, usar uma tanga, não ter morada, vestir poucas roupas, ter pouco 

dinheiro no banco, etc. Mas isso não é certamente simplicidade: é apenas 

exibição. Parece-me que a simplicidade é essencial; mas a simplicidade só pode 

nascer quando começamos a compreender a importância do 

autoconhecimento. 

 Simplicidade não é ajustamento a um padrão. Ser simples exige muita 

inteligência e não conformar-se meramente a um padrão particular, por muito 

digno que nos pareça exteriormente. Infelizmente, a maioria de nós começa a 

ser simples nas coisas exteriores. É comparativamente fácil ter poucas coisas, e 

ficar satisfeito com elas; contentar-se com pouco e talvez partilhar esse pouco 

com outros. Mas uma mera expressão de simplicidade nas coisas, nas posses, 

certamente que não implica simplicidade interior. Porque, no mundo actual, 

cada vez mais coisas nos estão a ser impostas, exteriormente. A vida está a 

tornar-se cada vez mais complexa. Para fugirmos a isso, tentamos renunciar ou 

não estar presos a elas – desde carros, casas, organizações, cinemas e inúmeras 

circunstâncias que temos de aceitar exteriormente. Pensamos que seremos 

simples pela renúncia. Já houve muitos santos, muitos instrutores que 

renunciaram ao mundo; e parece-me que tal renúncia da parte de alguns de nós 

não resolve o problema. A simplicidade fundamental, real, só pode surgir 

interiormente; e a partir daí há uma expressão exterior. Então, como ser simples 

é o problema; porque essa simplicidade torna a pessoa cada vez mais sensível. 

Uma mente sensível, um coração sensível, é essencial, porque então ela é capaz 

de percepção rápida, de rápida receptividade. 
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 Só se pode ser interiormente simples, certamente, quando se 

compreendem os inúmeros impedimentos, apegos, medos, nos quais se está 

aprisionado. Mas a maior parte de nós gosta de estar preso – a pessoas, a 

posses, a ideias. Gostamos de ser prisioneiros. Interiormente estamos 

prisioneiros, embora exteriormente pareçamos ser muito simples. 

Interiormente somos prisioneiros dos nossos desejos, das nossas necessidades, 

dos nossos ideais, de inúmeras motivações. A simplicidade não pode ser 

encontrada, a menos que se esteja interiormente livre. Ela tem, por isso, de 

começar de dentro e não exteriormente. 

 Há extraordinária liberdade quando se compreende todo o processo da 

crença, por que é que a mente está apegada à crença. Quando estamos livres de 

crenças, há simplicidade. Mas essa simplicidade requer inteligência, e para 

sermos inteligentes temos de ter o percebimento dos nossos próprios 

impedimentos. Para nos darmos conta deles, temos de estar constantemente 

vigilantes, sem nos prendermos a rotina alguma, a algum padrão de 

pensamento ou de acção. Afinal, o que somos interiormente afecta de facto o 

exterior. A sociedade, ou qualquer forma de acção, é a projecção de nós 

mesmos, e sem nos transformarmos interiormente a mera legislação tem muito 

pouco significado exteriormente; pode produzir certas reformas, certos 

ajustamentos, mas o que somos interiormente supera sempre o exterior. Se 

formos interiormente gananciosos, cheios de ambição, se formos influenciados 

por certos ideais, essa complexidade interior acaba eventualmente por 

subverter a sociedade exterior, por muito cuidadosamente que ela tenha sido 

planeada. 

 Assim, temos de começar dentro de nós, mas não de maneira exclusiva, 

rejeitando o exterior. Atingimos seguramente o interior, pela compreensão do 

exterior, percebendo por que o conflito, a luta, o sofrimento existem 

exteriormente. Investigando isso cada vez mais profundamente, chegamos 

naturalmente aos estados psicológicos que produzem os conflitos e os 

sofrimentos exteriores. A expressão exterior é apenas uma indicação do nosso 

estado interior. Mas para compreendermos o estado interior temos de o 
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abordar a partir do exterior. Quase todos nós fazemos isso. Na compreensão do 

interior – não de maneira exclusiva, não rejeitando o exterior, mas 

compreendendo-o, e desse modo atingindo o interior – veremos que, quanto 

mais avançamos na investigação das complexidades do nosso ser, mais nos 

tornamos sensíveis e livres. É esta simplicidade interior que é essencial, porque 

essa simplicidade cria sensibilidade. A mente que não é sensível, que não está 

desperta, vigilante, é incapaz de qualquer receptividade e acção criativa. O 

conformismo, como meio de nos tornarmos simples, torna de facto a mente e o 

coração embotados, insensíveis. Qualquer forma de compulsão autoritária, 

imposta pelos governos, por nós mesmos, pelo ideal de realização pessoal, etc., 

- qualquer forma de conformismo só leva à insensibilidade, por não sermos 

simples interiormente. Exteriormente, podemos ser conformistas e aparentar 

simplicidade, como tantas pessoas religiosas fazem. Praticam várias disciplinas, 

ingressam em organizações, meditam de várias maneiras, etc. – todas dando 

uma aparência de simplicidade, mas tal conformismo não leva à simplicidade. 

Pelo contrário, quanto mais se reprime, quanto mais se substitui, quanto mais 

se sublima, tanto menos simplicidade existe, mas quanto mais se compreende o 

processo de sublimação, de repressão, de substituição, tanto maior é a 

possibilidade de ser simples.  

 Os nossos problemas – sociais, ambientais, políticos, religiosos – são tão 

complexos que só somos capazes de os resolver sendo simples, e não tornando-

nos extraordinariamente eruditos e intelectualmente hábeis. A pessoa simples 

vê muito mais directamente, tem uma experiência mais directa, do que a 

pessoa complicada. As nossas mentes estão tão cheias de enormes 

conhecimentos de factos e do que outros têm dito, que nos tornámos incapazes 

de ser simples e de termos experiência directa. Estes problemas precisam de ser 

abordados de maneira nova; e só podem ser abordados assim quando somos de 

facto interiormente simples. Essa simplicidade só pode vir pelo 

autoconhecimento, pela compreensão de nós mesmos – pela compreensão do 

nosso pensar e sentir; dos movimentos dos nossos pensamentos, das nossas 

reacções, de como o medo nos leva a ajustarmo-nos à opinião pública, ao que 
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outros dizem ao que Buda, o Cristo, os grandes santos terão dito – tudo isso 

mostra a nossa tendência natural para nos adaptarmos, para estarmos 

protegidos e em segurança. Quando uma pessoa procura segurança, está 

obviamente num estado de medo, e por isso não há simplicidade. 

 Se não somos simples, não podemos ser sensíveis – às árvores, aos 

pássaros, às montanhas, ao vento, a todas as coisas que acontecem à nossa 

volta, no mundo; se não somos simples, não podemos ser sensíveis às 

mensagens interiores das coisas. Quase todos vivemos muito superficialmente, 

no nível exterior da nossa consciência; aí tentamos ser sensatos ou inteligentes, 

o que é sinónimo se ser “religioso”; aí tentamos tornar as nossas mentes 

simples, pela compulsão e pela disciplina. Mas isso não é simplicidade. Quando 

obrigamos a mente superficial a ser simples, essa compulsão só endurece a 

mente, em vez de a tornar flexível, clara, ágil. Ser simples no processo total da 

nossa consciência é muito difícil; porque não deve haver nenhuma reserva 

interior, tem de haver um interesse profundo para descobrir, para investigar o 

processo do nosso ser, o que significa estar desperto para cada mensagem, para 

cada aviso; darmo-nos conta dos nossos medos, das nossas esperanças, e 

investigar, ficando cada vez mais libertos deles. Só então, quando a mente e o 

coração são realmente simples, não envolvidos por uma crosta, seremos 

capazes de resolver os muitos problemas com que somos confrontados. 

 

in  A PRIMEIRA E A ÚLTIMA LIBERDADE 
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LIVROS DE K. TRADUZIDOS E PUBLICADOS EM PORTUGAL 
 
O MUNDO SOMOS NÓS – Editora Livros Horizonte (descatalogado) 
CARTAS ÀS ESCOLAS – Editora Livros Horizonte (descatalogado) 
O DESPERTAR DA SENSIBILIDADE – Editorial Estampa 
O VOO DA ÁGUIA – Editorial Estampa 
A TRANSFORMAÇÃO DO HOMEM – Edições Itau (esgotado) 
MEDITAÇÕES – Editorial Presença 
APRENDER A VIVER – Livros de Vida Editores 
MEDITAÇÃO-A LUZ DENTRO DE NÓS – Editora Dinalivro 
A VIDA – Editorial Presença 
SERÁ QUE A HUMANIDADE PODE MUDAR? – Editora Dinalivro 
O SENTIDO DA LIBERDADE – Editorial Presença 
CARTAS A UMA JOVEM AMIGA – Editorial Presença 
COMENTÁRIOS SOBRE O VIVER – Edições Mahatma 
A EDUCAÇÃO E O SIGNIFICADO DA VIDA – Edições 70 (Almedina) 
 
Contactos das Editoras: 
 
Editora Livros Horizonte - geral@livroshorizonte.pt; www.livroshorizonte.pt; 
Editorial Estampa - estampa@estampa.pt ; www.estampa.pt;  
Editorial Presença - info@presenca.pt; www.presenca.pt. 
Livros de Vida Editores - secretariado@europa-america.pt;  www.europa-
america.pt;  
Editora Dinalivro - info@dinalivro.pt; www.facebook.com/Dinalivro. 
Edições Mahatma - Tlm. 967319952; edicoesmahatma@mail.com; 
www.edicoesmahatma.com. 
Edições 70 -  geral@edicoes70.pt; www.edicoes70.pt 

 
Os livros poderão ser encontrados em qualquer boa livraria, na livraria 
online Wook (www.wook.pt) ou encomendados às respectivas editoras. 
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ESCOLAS KRISHNAMURTI 
 

ÍNDIA   RISHI VALLEY EDUCATION CENTRE 
    Internato 
    Idades dos 9 aos 18 anos 
 
    RAJGHAT EDUCATION CENTRE   
    Internato 
    Idades dos 7 aos 18 anos 
    Escola feminina dos 19 aos 21 anos 
 
    THE SCHOOL – KFI 
    Escola de Dia 
    Idades  dos 4 aos 18 anos 
   
    THE VALLEY SCHOOL   
    Escola de Dia e Internato 
    Idades dos 6 aos 18 anos 
 
    BAL-ANAND 
    Escola de Tempos Livres 
    para crianças 
 
    SAHYADRI SCHOOL 
    Internato 
    Idades a partir dos 9 anos 
 

INGLATERRA BROCKWOOD PARK SCHOOL    
Internato – Escola Internacional 
Idades dos 14 aos 19 anos 
Inwoods escola de dia dos 4 aos 12 anos 

    
     
 

E.U.A.   THE OAK GROVE SCHOOL 
    Escola de Dia 

Idades 3 aos 19 anos 
    Internato-Idades 10 aos 19 anos 
   

Os contactos serão fornecidos a pedido dos interessados, mas podem ser consultados na 
página da Fundação K: www.kfoundation.org. 

http://www.kfoundation.org./


 
 

 

 

FUNDAÇÕES KRISHNAMURTI 
 

KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST 
Brockwood Park - Bramdean, Nr. Alresford - Hants SO24 0LQ, REINO UNIDO 

Telefone: 00 44 (0) 1962 771525, Fax: 00 44 (0) 1962 771159 
e-mail: info@kfoundation.org    |  site: www.kfoundation.org 

 

ÍNDIA - Krishnamurti Foundation India 
E.U.A.- Krishnamurti Foundation of America 

ESPANHA/AMÉRICA LATINA - Fundación Krishnamurti Latinoamericana 
 

CENTROS (COMITÉS) INTERNACIONAIS 
 
 

ÁFRICA DO SUL 
AUSTRÁLIA 
ALEMANHA 

BÉLGICA 
BRASIL 

BULGÁRIA 
CANADÁ 
CHINA 

COREIA DO SUL 
DINAMARCA 

EGIPTO 
ESLOVÉNIA 
ESPANHA 

FINLÂNDIA 
FRANÇA 
GRÉCIA 

HOLANDA 
HONG KONG 

HUNGRIA 
NORUEGA 
INDÓNESIA 

 
 

 

 
IRLANDA 
ISRAEL 
ITÁLIA 

JORDÂNIA 
MALÁSIA 

MAURÍCIAS 
NEPAL 

NOVA ZELÂNDIA 
NORUEGA 
FILIPINAS 
POLÓNIA 

PORTUGAL 
REPÚBLICA CHECA 

ROMÉNIA 
SINGAPURA 
SRI LANKA 

SUÉCIA 
SUIÇA 

TAILÂNDIA 
TUNÍSIA 

TURQUIA 
UGANDA 

 
 

Para além destes Centros Internacionais (Comités), outros centros de informação 
continuam a ser criados em alguns dos países acima referidos, bem como em países nos 
quais não existe qualquer comité. Os contactos serão fornecidos a pedido dos interessados 
mas podem ser consultados na página da Fundação K:  
www.kfoundation.org/committees.html e www.kfoundation.org/world_infocentres.html 

mailto:info@kfoundation.org
http://www.kfoundation.org/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚCLEO CULTURAL KRISHNAMURTI 
PORTUGAL 

Telefones: +351 965477360  
E-mail: nucleok@sapo.pt 

Sítio: www.jkrishnamurti.pt 
Facebook: facebook.com/nucleoculturalkrishnamurtiportugal 

 
 

Distribuição gratuita 

mailto:nucleok@sapo.pt
http://www.jkrishnamurti.pt/

