
Parando a Guerra contra Nós Mesmos 

Por Jon Mundy 

 

A memória de Deus vem à mente quieta. 

Ela não pode vir aonde há conflito, 

pois uma mente em guerra contra si mesma não se lembra da gentileza eterna. 

Os meios da guerra não são os meios da paz, 

e o que as pessoas voltadas para a guerra querem lembrar não é amor. 

T-23.I.1:1-3 

A maioria das pessoas já pensou: "Como eu vim parar aqui dentro deste corpo? Isso é 

‘realidade’? Ou o que nós experimentamos é algum tipo de grande ilusão?” Esta coisa do corpo 

é pesada. Às vezes, pode parecer uma prisão em que a mente está confinada. Temos que 

carregá-lo o tempo todo. Parece que ele "é" nós, mas 

Em nenhum instante o corpo existe de forma alguma. 

Ele é sempre lembrado ou antecipado, mas nunca vivenciado apenas “agora”. 

Só o seu passado e o seu futuro o fazem parecer real. 

T-18.VII.3:1-3 

Não somos corpos, nem mesmo por um segundo. Como Shakespeare expressou em Macbeth: 

Apaga, apaga, vela breve! A vida é só uma sombra móvel. Pobre ator que freme e treme o seu 

papel no palco e logo sai de cena. Um conto tonto dito por um idiota - som e fúria, significando 

nada. 

Minha esposa, Dolores, e eu gostamos de ler Mark Twain (1835-1910). Eu cresci no interior, 

perto de México, Missouri, cerca de 20 milhas da Flórida, Missouri, onde Mark Twain nasceu. 

Flórida, Missouri, é uma pequena aldeia perto de Paris, Missouri. (Missouri está cheio de 

cidades com nomes como Nevada, Oregon, Atlanta, Louisiana, Princeton etc.). Quando eu era 

criança, o local de nascimento de Mark Twain era apenas uma cabana situada na floresta. Em 

1967, foi construído um grande edifício em forma de asas e a cabine foi colocada lá dentro, 

junto com todos os artefatos que puderam encontrar da era de Mark Twain. Entre os autores, 

Mark Twain foi meu primeiro amor e ainda é. 

Mark Twain era contemporâneo de dois outros grandes escritores, e cada um deles apontou as 

loucuras da cristandade: o escritor russo Leon Tolstoi (1828-1910), que escreveu não apenas 

grandes obras como Guerra e Paz, mas também o Reino de Deus está em Vós e o filósofo 

alemão, Friedrich Nietzsche (1844-1900). Tanto Tolstoy, como Twain e Nietzsche pensavam 

que a igreja tinha deturpado os ensinamentos de Jesus. Em talvez a sua obra mais conhecida, 

Assim Falou Zaratustra, Nietzsche questionou fortemente os valores da sociedade. Observe a 



semelhança destas duas citações de dois homens diferentes que estavam escrevendo, ao mesmo 

tempo, mas muito provavelmente não sabiam um sobre o outro. 

Existiu apenas um único cristão, e esse morreu na cruz. 

Friederich Nietzsche 

Existiu apenas um único cristão. 

Eles o prenderam e crucificaram – cedo. 

Mark Twain 

Mark Twain, assim como Tolstoi e Nietzsche, provou ser um brilhante teólogo. Ele também foi 

um observador atento da insanidade deste mundo e do que ele chamou de: "a raça humana 

condenada." Twain viveu a época da Guerra Civil dos Estados Unidos, da dizimação dos índios 

americanos após a Guerra Civil e da Era Dourada nos Estados Unidos, que foi contemporânea 

do período vitoriano na Grã-Bretanha e da Belle Epoquein (a época bonita) na França, 1870-

1910. Nietzsche se refere a este tipo de pensamento como "mentalidade de rebanho." Foi uma 

época de rápida industrialização e crescimento econômico, juntamente com a desigualdade 

social grave, mascarada por uma camada fina de ouro, conforme os ricos ficavam mais ricos e 

os pobres trabalhavam de 10 a 12 horas por dia, sob condições análogas à escravidão. 

Twain percebeu que este não era um mundo real, e seu penúltimo trabalho, Estranho 

Misterioso, é a prova desse fato. Mark Twain morreu em 1910, mas Estranho Misterioso não foi 

impresso até 1916. O principal livro que reflete a sua perspicácia teológica, intitulado Cartas da 

Terra, não foi impresso até 1962, porque sua única filha viva, Clara, não permitiria que ele 

fosse impresso enquanto ela vivesse. Se ele tivesse sido impresso durante a vida de Twain, a 

igreja teria sido dura com ele. Como Nietzsche, Twain viu a hipocrisia e pretensão por trás da 

teologia cristã. Em seu último livro, Cartas da Terra, Twain tomou uma posição a favor do que 

ele via como a verdade, face a um mundo de mentiras. 

Esse “é” um mundo insano, 

e não subestimes a extensão da sua insanidade. 

Não há nenhuma área da tua percepção que ela não tenha tocado, 

e o teu sonho “é” sagrado para ti. 

É por isso que Deus colocou o Espírito Santo em ti, 

onde tu colocaste o sonho. 

T-14.I.2:6-8 

Vida "é" Pensamento 

Estamos todos sonhando, e sonhar não é viver de fato. É semelhante a sonhar acordado, ou 

devaneio. De acordo com o Curso, a vida é pensamento (LE-54.2: 3). Neste sentido, o famoso 

filósofo francês e visionário Rene Descartes (1596-1650) tinha razão quando disse: "Cogito 

Ergo Sum." ("Penso, logo existo.") Descartes considerou ainda que, "de toda a ideias que estão 

em mim, a ideia que eu tenho de Deus é a mais verdadeira, a mais clara e distinta." 

Enquanto a vida no corpo, no mundo, no tempo é um sonho, nós pensamos que o nosso 

devaneio é o que somos. Achamos que o corpo é precioso e queremos agarrarmo-nos a ele. Eu 

assisti um programa do Doomsday Prepper, onde as pessoas estão se preparando para um 

desastre nacional ou, possivelmente, o fim do mundo. O programa foi sobre dois irmãos que 

estão construindo uma torre alta, onde eles armazenam todos os seus suprimentos de comida, 

água, armas e munições. Lá, do alto de sua torre, eles podem verificar se alguém se aproxima 

para roubar seus suprimentos e, desse ponto de visão, eles podem matá-los com os seus fuzis 

telescópicos de alta potência. 

  



Quem ou o que está com Medo? 

É tudo sobre o medo e proteger o corpo e, ao mesmo tempo, não há nada a temer, incluindo a 

perda do corpo. A verdadeira questão é: o que é que tem medo? O ser que você é na verdade, o 

Pensamento que é o Pensamento de Deus, nunca poderia ter medo, sabendo que você é uma 

parte do Amor Eterno de Deus. Deus poderia ter medo? O corpo é a casa escolhida pelo ego e, 

no nível do ego, estamos com muito medo de perder nossos corpos, pensando, de alguma forma 

(percebendo de forma equivocada), que o corpo é o que somos. Nosso maior medo é o medo de 

que nossos corpos serão feridos ou destruídos. Vamos todos, naturalmente, perder o corpo, em 

algum ponto, mas não podemos perder a verdade. Não podemos perder o pensamento. Não 

podemos perder a realidade. Não podemos perder o Espírito. Nada do que é verdadeiro poderia 

desaparecer. 

O trecho a seguir é a última página e meia de Estranho Misterioso de Mark Twain. O 

personagem principal, Número 44, está falando com um aprendiz gráfico jovem, de 16 anos de 

idade: 

“A vida em si é apenas uma visão, um sonho. Nada mais existe - o mundo - Deus, o sol, a 

lua, o as estrelas; um sonho, tudo um sonho - eles não existem. O fato de nada existir o 

salva - e você! E você não é você - você não tem nenhum corpo, nenhum sangue, nenhum 

osso, você não é nada além de um pensamento. Eu mesmo não existo. Eu sou apenas um 

sonho - o seu sonho, criatura da sua imaginação. Em um momento você terá percebido isso, 

então você me banirá de suas visões e vou dissolver no nada do qual você me fez... Você 

continuará a ser um "pensamento" e, por sua natureza inextinguível, indestrutível. No 

entanto, eu, o seu pobre servo, me revelei para você e o libertei. Sonhe outros sonhos, e 

melhores!(...) 

Estranho! Que você não tenha suspeitado há anos, séculos, eras, milhares de anos! Pois 

você existiu solitário, durante todas as eternidades. Estranho, na verdade, que você não 

tenha suspeitado que o seu universo e seu conteúdo eram apenas sonhos, visões, ficções! 

Estranho, porque eles são tão franca e histericamente insanos como todos os sonhos. Um 

Deus que poderia fazer filhos bons tão facilmente como ruins, mas preferiu fazer os maus. 

Que poderia ter feito cada um deles feliz, mas nunca fez nenhum único filho feliz. Que os fez 

valorizar a sua vida amarga, mas mesquinhamente a fez curta. Que deu a seus anjos a 

felicidade eterna não merecida, mas exigiu que os seus outros filhos lutassem para tê-la. 

Que deu vidas sem dor a seus anjos, mas amaldiçoou seus outros filhos com misérias 

profundas e doenças da mente e do corpo. Que profere justiça e inventou o inferno, profere 

misericórdia e inventou o inferno, profere Regras de Ouro e perdão multiplicado por 

setenta vezes sete e inventou o inferno. Que profere moral para outras pessoas e ele mesmo 

não tem nenhuma, que desaprova crimes e comete-os todos, que criou o homem sem convite 

e, em seguida, tenta confundir a responsabilidade por atos do homem sobre o homem ao 

invés de colocá-lo honrosamente onde ele pertence, sobre si mesmo e, finalmente, com a 

obtusidade totalmente divina, convida este pobre ser abusado a adorá-lo!(...) 

Você percebe, agora, que estas coisas são todas impossíveis, exceto em um sonho. Você 

percebe que elas são insanidades puras e pueris, as criações tolas de uma imaginação que 

não é consciente das suas aberrações. Resumidamente, que eles são um sonho e você o 

fabricante do mesmo. As marcas do sonho estão presentes em todos os lugares, você 

deveria tê-las reconhecido antes... 

É verdade, que eu tenha revelado a você: não há Deus, não há universo, nenhuma raça 

humana, nenhuma vida terrena, nem céu, nem inferno. É tudo um Sonho, um sonho grotesco 

e tolo. Nada existe além de Você. E você não é nada além de um Pensamento - um 



Pensamento vagabundo, um Pensamento inútil, um Pensamento sem-teto, vagando 

desamparado entre as eternidades vazias!” Ele desapareceu e deixou-me chocado, mas eu 

sabia e percebi que tudo o que ele disse era verdade. 

Apesar de ter sido um homem incrivelmente brilhante e perspicaz, Mark Twain não tinha Um 

Curso em Milagres para ajudá-lo a enxergar o seu caminho através da ilusão deste mundo. Ele 

nunca estudou filosofia oriental. Ele não tinha nenhuma maneira de ajudar a si mesmo para ser 

livre da loucura e ilusão do mundo, além do seu maravilhoso senso de humor: "Quanto mais eu 

aprendo sobre as pessoas", disse ele, "mais eu gosto de meu cão." 

Sigmund Freud também entendia a insanidade da humanidade e, como nós, tinha reprimido 

tudo: enterrado nossa culpa e, em seguida, recusando-nos a olhar para ela. Freud (assim como 

Twain e Nietzsche) não enxergava uma saída para a condição humana. Não havia solução. Nós 

nunca poderíamos ficar livres do nosso ego e, portanto, de nossa insanidade. O Curso está 

dizendo que podemos nos livrar desta insanidade, e Jesus mostra-nos o caminho. 

De acordo com o Curso, estamos todos dormindo e sonhando, mas não sabemos disso. É por 

isso que todo o Curso é um processo de despertar, lembrando ou reconhecendo a verdade do que 

já somos. Despertar é uma luta e muito trabalho, porque estamos profundamente adormecidos e 

consideramos o nosso sonho precioso para nós. Afirmamos que não estamos dormindo. 

Acreditamos caminhar perfeitamente conscientes, embora façamos bobagens e coisas 

inconscientes. Nos juntamos à insanidade do mundo através de nossa projeção constante uns 

sobre os outros.  O Curso nos diz que tudo isso, em última instância, é uma guerra contra nós 

mesmos. 

Inventar o mundo e encontrar problemas no mundo nos mantém cegos para a realidade. Isso nos 

mantém em um estado onde não enxergamos, de fato, a menos que algo aconteça, talvez um 

"tapa na cara" da realidade que nos ajuda a abrir os olhos. A diferença entre um místico e uma 

pessoa comum (a maioria de nós a maior parte do tempo) é que a pessoa comum é um projetor; 

ou seja, inventamos o mundo que percebemos. Um místico é alguém que aprendeu a parar a 

projeção, o julgamento e o medo. Se pararmos de projetar, então podemos ver o plano de Deus, 

porque já não tentamos fazer com que o mundo concorde com o nosso plano. 

O Sonho Feliz 

O Curso fala sobre um "sonho feliz", que não é estar totalmente desperto. Não é estar de volta 

ao (ou acordado para o) Céu. Isso não significa que nos tornamos Seres realizados. No entanto, 

estamos seguindo na direção certa. Embora ainda ilusório, o sonho feliz conduz além das 

ilusões para a verdade. O primeiro passo para experimentarmos o "sonho feliz" é sermos livres 

de pesadelos. Ao invés de sermos um buscador de erros, começamos a sonhar com o perdão e o 

amor. Um "sonho feliz" ainda é um sonho, mas é um sonho em que o mundo real está 

começando a ser visto e a salvação é percebida. 

Como discutimos anteriormente, você (nós) é um pensamento. O Curso também diz que "Deus 

é uma ideia" e você é uma ideia na Mente de Deus. Uma das metáforas favoritas do Curso 

(também usada em muitas outras tradições) é que Deus é um Pai benevolente, amoroso e 

carinhoso, que sabe que estamos dormindo. Ele não está tentando nos forçar a despertar, embora 

Ele gentilmente facilite nosso processo de despertar. 

A passagem do Curso no início deste artigo diz que a "memória de Deus [paz] vem à mente 

quieta." Ser aquele que dorme bem (sem pesadelos) vem com o desenvolvimento de uma mente 

quieta. Ser aquele que dorme bem significa que, quando colocamos a nossa cabeça no 

travesseiro, nossas mentes estão quietas e muito suavemente morremos por um tempo para a 

insanidade do mundo. É estranho que tenhamos medo de morrer, embora “abandonemos” e 



morramos (para o mundo) todas as noites. Há aquele momento em que nos permitimos mover-

nos totalmente para uma outra dimensão. Tendemos a não nos lembrarmos muito sobre essa 

outra dimensão, exceto, talvez, pelos sonhos fragmentados que permanecem conosco quando 

acordamos pela manhã. 

O propósito do Curso é nos ajudar a despertar, abandonar a insanidade e voltar para o oposto da 

insanidade, ou para um estado que o Curso chama de “razão”.  Quando ouvimos falar de jovens 

que cometem assassinatos em massa, a questão é levantada: " eles são insanos? "A resposta é 

sim, todos eles estão temporariamente insanos. Você também pode dizer que todos nós estamos 

temporariamente insanos, na medida em que ainda não nos lembramos totalmente de nosso Pai. 

Temos que estar insanos se atacamos nossos irmãos e irmãs com palavras ou atos. 

Não é estranho que você não pare para perguntar: 

Não é estranho que ao elaborares teus planos, fortaleceres a tua armadura e apertares as tuas 

fechaduras, não pares para perguntar a ti mesmo o que estás defendendo, e como, e contra o 

quê? 

LE-135.3:5 

O que os Doomsday Prepper protegem? Parece que tudo é sobre o corpo. Porém, em última 

instância, ninguém é um corpo. Muitas vezes por dia vamos à guerra dentro de nossas mentes 

contra nossos pensamentos de ataque. O Curso está nos pedindo para parar, realmente olhar para 

os nossos pensamentos e admitir quão insanos somos, para que possamos começar a mudar essa 

insanidade. 

A primeira frase do preâmbulo da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura) é "as guerras nascem na mente dos homens." Se as guerras nascem na 

mente dos homens, onde termina a guerra? A guerra termina em minha mente e na sua. Ela 

termina quando paramos os pensamentos de ataque e o medo que pede por guerra. Isso significa 

que eu não ataco mais verbalmente o meu marido, minha esposa, meu irmão, minha irmã, meu 

empregado, ou o meu empregador. Precisamos parar e considerar quão incrivelmente insanos 

somos e estar dispostos a admitir esse fato para nós mesmos. Reconhecer a insanidade interna 

significa que podemos escolher pará-la. 

O filme premiado em 2001, Uma Mente Brilhante, foi um drama biográfico baseado na vida de 

John Nash, Prêmio Nobel de Economia, que sofria de esquizofrenia. Como Nash dominou sua 

própria mente? Ele fez isso percebendo que ele era insano e aprendendo a não prestar atenção à 

insanidade, escolhendo repetidamente por sua mente certa ao invés da mente insana que o 

incomodava tão consistentemente. Podemos não ouvir vozes como Nash, mas estamos todos um 

pouco insanos, e é nossa tarefa aprender a sermos livres dessa insanidade, não deixando o ego 

projetivo determinar nossos pensamentos e ações. 

Dissemos antes que o ego tenta manter e aumentar a culpa, 

mas de tal forma que não reconheças o que ele quer te fazer. 

Pois a doutrina fundamental do ego é que escapas daquilo que fazes aos outros. 

O ego não quer bem a ninguém. 

No entanto, a sobrevivência do ego depende 

de acreditares que estás isento das suas más intenções. 

Ele aconselha, portanto, que se fores seu anfitrião, ele te capacitará a dirigir a tua 

raiva para fora, protegendo-te dessa forma. 

E assim ele embarca em uma cadeia sem fim e sem recompensa 

de relacionamentos especiais forjados na raiva 

e dedicados apenas a uma crença insana: 

a de que quanto mais raiva investes fora de ti mesmo, mais seguro vens a ser. 



T-15.VII.4:1-6 

A boa notícia é que, em algum lugar profundo, uma pequena centelha de Divindade ainda 

habita. Nós nunca podemos perder essa divindade e nossa tarefa é acender esta pequena 

centelha de volta em chamas para que a nossa Divindade possa substituir nossa insanidade. 

Começamos nossa viagem insana para a pista da culpa, dizendo: "Deve haver um problema lá 

fora. Não está em mim, portanto, deve estar em você." Hitler começou a Segunda Guerra 

Mundial, alegando que a Polônia estava atacando a Alemanha. A fim de armar uma defesa, ele 

primeiro tinha que afirmar que a Alemanha estava sendo atacada. É claro que a Polônia não 

seria tão tola a ponto de atacar a Alemanha, mas uma história de vitimismo era necessária. De 

maneira similar, criamos e aumentamos uma história. “Alegamos” que alguém está atrás de nós 

e, com essa reivindicação, fazemos a insanidade parecer real. 

Podemos parar a guerra. Eu posso pará-la e você pode pará-la, parando-a na mente. Estamos 

profundamente presos em nossa projeção e percepção de um mundo insano. Temos feito a 

guerra por tanto tempo, que ela se tornou um hábito muito ruim. O modo ataque/defesa de 

pensar é tão entranhado em nós, que estamos frequentemente no ataque ou defesa. É preciso 

autoconhecimento e trabalho para reverter uma mente buscadora de erros e belicista. É por isso 

que temos 365 Exercícios no Curso. Uma vez que tenhamos terminado os exercícios, é útil fazê-

los novamente, porque ainda há muito re-treinamento a ser feito. 

Não permitas que as pequenas interferências te puxem para a pequenez. 

Não pode haver atração pela culpa na inocência. 

Pensa no mundo feliz pelo qual caminhas com a verdade ao teu lado! 

Não desistas deste mundo de liberdade em troca de um pequeno suspiro de desejo pelo pecado 

aparente, pelo faiscar diminuto da atração pela culpa. 

Deixarias de lado o Céu em troca de todas essas distrações insignificantes? 

O teu destino e o teu propósito estão muito além disso, 

naquele lugar limpo onde a pequenez não existe. 

T-23.in.4:1-7 

Começamos a treinar a mente para ver de forma diferente sempre que estamos conscientes, em 

nós mesmos, de alguma pequenez que quer atacar e se deleita ao encontrar um problema. Raiva 

ao dirigir, por exemplo, é uma boa ilustração da tentativa de justificar a insanidade. Pare aí e 

observe sua reação negativa. Não a amplie. Não se entregue a ela. Ao dirigir, "renda-se" e 

conceda o direito de passagem. Alguém disse uma vez em um workshop: "Você precisa de um 

ego para dirigir um carro. Afinal de contas, nós chamamos de condução defensiva." Entretanto, 

não precisamos de um ego para dirigir um carro. Precisamos de consciência. Precisamos saber o 

que está acontecendo na frente e atrás de nós, à esquerda e à direita de nós. Precisamos de 

consciência. Egos ficam com raiva e chateados. Egos colam na traseira. Portanto, eles 

facilmente se envolvem em acidentes. Nosso trabalho é estar ciente do que está ocorrendo e 

continuar o nosso programa de despertar, de modo que o ego tenha menos opções para projetar 

conflito. Como escolhemos sintonizar contra a voz do ego, vamos nos perceber sentindo cada 

vez menos medo e estando cada vez mais em sintonia com a Voz de Deus, até que Deus seja a 

única Voz que ouvimos, e o único Guia que precisamos em nosso caminho para Casa. 

Sempre que projetamos nossos sentimentos negativos sobre os outros, no fundo, sabemos que 

isso é errado. Sabemos que estamos cometendo um equívoco, e isso produz uma experiência, a 

qual chamamos de culpa. A culpa é a sensação de que fizemos algo para perturbar a harmonia 

do todo, algo que magoou alguém, mesmo que o nosso ataque tenha sido apenas um 

pensamento que nunca saia da mente. 

A decisão cristã de considerar que o mundo é feio e mau fez ao mundo feio e mau 



Friedrich Nietzsche 

Vendo a Inocência do lado de Dentro 

A busca do pecado amplifica a doença do lado de dentro. Não há nenhuma atração à culpa na 

inocência, e a inocência está em todos. Enxergar a inocência nos outros nos ajuda a amá-los. 

Quantos “meninos” inocentes ingleses, japoneses, americanos, russos e alemães foram mortos 

durante a Segunda Guerra Mundial? Será que eles não teriam preferido ser professores, 

agricultores, banqueiros e homens de negócios, ao invés de soldados forçados a matar? Me 

apaixonei pela minha namorada da escola porque vi a inocência nela. Me apaixonei pela minha 

esposa, Dolores, porque vi a inocência nela. Dolores disse que, quando a nossa filha, Sarah, 

esteve pela primeira vez em seus braços, ela olhou para aqueles olhos e se apaixonou 

instantaneamente, porque ela viu a inocência. A inocência existe em todos nós. É como uma 

pequena centelha que não pode ser perdida. O Exercício 36 do Curso diz: "minha santidade 

envolve tudo o que eu vejo." Procure inocência ao invés de procurar o pecado. 

A atração da Culpa e da Atração de Deus 

O Curso fala de dois tipos de atração: a atração da culpa e a atração de Deus. A culpa tem uma 

qualidade sedutora. Quando assisti ao filme sobre a vida de Bernie Madoff, o criador da maior 

fraude financeira da história, ficou claro que esta qualidade sedutora de culpa era muito presente 

em sua vida. O Curso nos pergunta: Deixarias de lado o Céu em troca de todas essas distrações 

insignificantes? (T-23.In.4: 5) Quão facilmente somos seduzidos. Nos rendemos à menor 

tentação. No entanto, nosso destino e finalidade estão muito além de tal pensamento, em um 

lugar puro, inocente, onde a pequenez não existe. 

A memória de Deus vem à mente quieta - à mente serena. Ela não pode vir aonde há conflito. 

Uma mente em guerra contra si mesma não se lembra da gentileza Eterna. Somos convidados a 

lembrar do que é Eterno, não do que é mortal. Na verdade, não há nada a temer, e os meios para 

a guerra não são os meios para a paz. O Curso nos pede para observar nossas mentes bélicas, 

porque os bélicos não se lembram do amor. Ao olhar para o amor, estamos olhando para a 

inocência. 

A guerra é impossível a não ser que a crença na vitória seja valorizada. 

O conflito dentro de ti necessariamente implica no fato de 

que acreditas que o ego tem o poder de ser vitorioso. 

Por que outra razão te identificarias com ele? 

Com certeza, reconheces que o ego está em guerra com Deus. 

T-23.I.1:4-7 

Quando Dolores e eu estivemos no Japão em 2012, eu dei um workshop em um sábado inteiro. 

Depois fomos a um restaurante, à noite, com os patrocinadores do workshop. A conversa fluía 

livremente e surgiu a questão sobre por que os japoneses atacaram Pearl Harbor. Era uma ideia 

louca pensar que era possível vencer o maior e mais rico país do mundo. Nosso anfitrião, que 

estava sentado à minha frente, disse: "Bem, nós pensamos que poderíamos ganhar." 

Um dos princípios da religião Shinto era que o imperador é um descendente da deusa do sol, 

Amaterasu, e um deus não pode cometer nenhum erro. Portanto, eles iriam ganhar, seguindo 

esta linha de pensamento aparentemente lógica de que eles eram imbatíveis. Em seguida, a 

vitória inicial fez parecer que essa conclusão era verdadeira e, então, veio a bomba atômica. A 

mesma coisa aconteceu quando Hitler entrou na Polônia. A princípio, os alemães foram tão 

bem-sucedidos que muitos pensaram que, na verdade, era seu destino governar o mundo. A 

vitória aumentou o ego ainda mais. No entanto, a verdade sempre vence e a insanidade 



inevitavelmente volta ao nada. Cada ego tem um dispositivo de implosão interno e o ego sempre 

desmorona para dentro de si mesmo. 

É difícil descrever a profundidade do terror que eu experimentei em minha experiência de 

morte, em1976. Eu implorei por perdão, o que não aconteceu e parecia não merecido. Apenas 

mais tarde, percebi que a razão pela qual ele não viera era porque não havia nada a perdoar. 

Deus não perdoa porque Deus não condena. A condição para que o perdão exista é a pré-

existência da condenação. 

Deus já nos perdoou por aquilo que não fizemos. 

Mark Twain tinha razão: o que nunca aconteceu foi apenas um pensamento. A forma como o 

Curso descreve: Na eternidade, onde tudo é um, introduziu-se uma ideia diminuta e louca (T-

27.VIII.6:2). A ideia diminuta e louca foi o big bang. Esta ideia diminuta introduziu-se, e, de 

repente, houve uma explosão. Então, parecia que a insanidade foi manifestada e não poderia ser 

desfeita. Antes do big bang, não havia nada (nenhuma forma). Antes da ideia diminuta e louca, 

não havia nada "fora" porque não havia nenhum pensamento de separação. E, então, por algum 

motivo insano, houve esse pensamento de separação, que, na verdade, nunca aconteceu. Voltar 

para Casa, simplesmente significa despertar do sonho insano. 

No Evangelho, Jesus diz: "Eu e o Pai somos um". No curso, Jesus diz: "Não há nenhuma 

diferença entre tu e eu, exceto no tempo." Buda diz: "Eu estou desperto." Um despertar do 

sonho da separação e do conflito ocorreu. O que é preciso é que percebamos esse despertar. Eu 

conto a história em Vida Eterna e Um Curso em Milagres (Eternal Life and a Course in 

Miracles) sobre uma mulher maravilhosa chamada Bonnie, que, ao sentar-se em sua cama, teve 

uma experiência profunda, onde ela viu que ela era parte de Deus. Não havia separação. Esta 

mesma experiência é totalmente possível para todos. Em seguida, vemos também que, sendo 

Deus, nós também somos Amor. Ser Amor significa ser capaz de ver a inocência em nossos 

irmãos e irmãs, mesmo em um mundo aparentemente insano. 

Não reconheces que uma guerra contra ti mesmo seria uma guerra contra Deus? 

É concebível a vitória? E se fosse, seria essa uma vitória que tu quererias? 

A morte de Deus, se fosse possível, seria a tua morte. 

Isso é uma vitória? O ego sempre marcha para a derrota 

porque pensa que o triunfo sobre ti é possível. 

E Deus pensa de outro modo. 

T-23.I.2:1-7 

 

Com amor, 
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