
 

Tempo, 

a vasta ilusão 
por Jon Mundy 

 
O tempo é um truque, um passe de mágica,  

uma vasta ilusão em que figuras vêm e vão como por magia.  

Mas há um plano por trás das aparências que não muda.  

O roteiro está escrito.  

O momento em que a experiência vem para dar fim à tua dúvida já foi estabelecido.  

Pois nós vemos a jornada apenas do ponto em que ela terminou,  

olhando em retrospectiva, imaginando que a empreendemos novamente,  

revisando mentalmente o que já se foi. 

L-158.4:1-5 

 

Certa vez, o lançador ianque, Tom Seaver, perguntou as horas a Yogi Berra, o famoso 

apanhador de beisebol ianque, conhecido por sua tendência ao malapropismo (humor com 

trocadilhos aparentemente não intencional). Ele respondeu: “Você quer dizer agora?”. A 

filósofa francesa, mística e ativista social, Simone Weil (1909-1943), falou da vida 

contemplativa como um meio de ver o mundo de uma perspectiva mais elevada e com um 

olhar mais atento. A tarefa, ela disse, é ver Deus em todas as “coisas”. “Para ser sempre 

relevante”, disse, “temos que falar sobre coisas que são eternas”. 

 

Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. 

T-1.V.5:1 

 

Antes do “big bang”, não havia tempo. O Céu não está no tempo. Ou, não há tempo 

na eternidade. O mundo do tempo é um sonho. Universalmente, os místicos dizem a mesma 

coisa. Nós adormecemos. Estamos sonhando o mundo. Com o tempo, dizemos: “Venha o 

Vosso Reino”. 
 

Os homens estão dormindo. Ao morrer, despertam.  

Maomé 

 

Maomé está falando da mente e do corpo. Embora a perda do próprio corpo seja uma 

ajuda a nos despertar para a lembrança do Ser, é a perda do ego que nos desperta do sonho. 

 

O que é o “ego”? 

O nada, mas em uma forma que aparenta ser algo. 

E-2.2:1-2 

 

Onde está o ego? 

Em um sonho mau que apenas parecia real enquanto tu o estavas sonhando. 

E-2.6:2,13 

 

O que é o ego? Quem tem necessidade de perguntar? Onde está o ego? 

Quem tem necessidade de buscar uma ilusão agora que os sonhos se foram? 

C-2.6:15-18 

  



Instantes Santos acontecem “fora do tempo”. Para as coisas humanas projetivas 

comuns que acontecem sequencialmente, uma após a outra, temos o tempo. A natureza cíclica 

do tempo, dos minutos, das horas, dos dias, da semana, dos meses, do ano, dos séculos e do 

milênio nos dá o tempo. 

 

Eu vejo só o passado 

O místico espanhol Moses Maimonides (1135-1204, Espanha, Egito), uma figura 

mística e intelectual do judaísmo medieval, disse que a ideia de que Deus criou o mundo em 

algum momento no tempo só pode ser uma projeção de nossas circunstâncias temporais. 

Enquanto o tempo é um limite, não há limites na eternidade. A história do ego é baseada no 

que aconteceu no passado, assim, a Lição 7 do Livro de Exercícios diz: eu vejo só o passado. 

 

Para nós, físicos crentes, a distinção entre passado, 

presente e futuro é apenas uma ilusão obstinadamente persistente 

Albert Einstein 

 

Tempo e relatividade 

Einstein era um verdadeiro místico. Ele nos disse que o tempo é relativo. Ele pode 

acelerar ou desacelerar. E se parasse? E se pudéssemos “congelar” um momento? O tempo é 

mensurável, é a prova de que ele existe. Um Instante Santo é um momento congelado na 

eternidade. É uma memória, uma espécie de visão. É uma experiência mística. Sempre que o 

tempo para, ganhamos uma perspectiva mais elevada, mais ampla. A secretária de Einstein 

perguntou-lhe se ele poderia explicar-lhe a teoria da relatividade, e ele disse: “Duas horas 

com uma mulher bonita parecem dois minutos. Dois minutos em um fogão quente parecem 

duas horas. Isso é relatividade!” O filósofo e ensaísta inglês, John Fowles (1926-2005), mais 

conhecido por seu romance A mulher do tenente francês escreve: “O tempo em si, 

absolutamente, não existe; É sempre relativo a algum observador ou algum objeto.” Se um 

astronauta fosse deixar a Terra, viajar para o espaço e depois retornar, seus amigos de infância 

seriam homens e mulheres idosos, enquanto o astronauta teria envelhecido muito pouco. 

Aceitamos essa afirmação porque os cientistas nos dizem que ela é verdadeira, mesmo que 

possamos não entender por que ela é verdadeira. 

 

O tempo é a maneira do ego 

de impedir que tudo aconteça de uma vez. 

 

O tempo faz sentido para a mente humana, porque os eventos parecem ocorrer em 

uma sequência lógica e linear originada no passado, através do presente e em direção ao 

futuro. A visão humana nos permite ver tanto vertical como horizontalmente. Na minha 

experiência de quase-morte em 1976, eu conseguia ver/sentir em 360 graus. Houve também 

grande sincronicidade e familiaridade sobre a experiência. Parecia que eu estava em Casa, 

onde sempre estive - onde todos nós sempre estivemos. Onde todos estamos agora - no centro 

da eternidade em si. 

 

Deus, então, não tem início apenas na medida em que não há início de seu início. O início 

em Deus é o início eterno, 

isto é, um que iniciava de toda a eternidade, e ainda é e também nunca deixa de ser início. 

Filósofo alemão 

Wilhelm Frederick Schelling (1775-1854) 

 

Em outras palavras, a eternidade é uma constante - infinita, duradoura, eterna. O 

tempo é passageiro, momentâneo - sempre acabando. O mundo e nossos corpos vivem no 

tempo. Nossa alma vive para sempre na eternidade. Tentar viver em dois mundos é antinatural 



e a alma anseia literalmente ir para Casa. Por esta razão, uma consciência mística é vista às 

vezes como um “flash de volta” ou um “flashback”, uma “memória futura” ou uma memória 

do que já é. 

 

E Jesus lhes disse: 

“Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, 

é apto para o Reino de Deus.” 

Lucas 9:62 

 

Culpa e o passado 

O ego vive no tempo - em uma história ou peça, muitas vezes um drama, às vezes um 

pesadelo. Facilmente, ficamos preocupados com pensamentos do passado - de amores 

perdidos e ambições não saciadas - e com sentimentos de nostalgia, arrependimento e 

remorso. Quando estamos preocupados com pensamentos do passado, não somos capazes de 

ver qualquer coisa como é agora. A culpa é baseada no passado, pois, sem passado, não 

haveria culpa. Remorso, penitência e contrição são todos experimentados em relação ao 

passado. Quanto mais velhos somos, mais passado temos, mais conseguimos recordar o 

passado. Quanto mais jovens somos, mais tendemos a “projetar” o futuro. Sentimos culpa 

pelo passado. Dizemos: “Se ao menos eu tivesse feito uma série de escolhas diferentes, teria 

um presente diferente”. No entanto, não fizemos escolhas diferentes para que nosso passado 

determinasse nosso presente. 

 

Uma citação favorita do músico inglês, John Lennon (1940-1980) é: “A vida é o que 

acontece enquanto estamos fazendo outros planos.” Sou grato pelas lembranças de vida na 

fazenda no Missouri, durante os anos 40 e 50, e por cada passo ao longo do caminho daquela 

época até agora. Não há nada que eu gostaria de mudar, mesmo as lições dolorosas foram 

partes importantes do currículo. Ninguém jamais poderia ter um passado diferente. O passado 

também “não está aqui agora”, e “agora” é o único momento que temos. 

 

O medo não é do presente, 

mas somente do passado e do futuro, que não existem. 

T-15.I.8:2 

 

Medo e o futuro 
Não há medo no Instante Santo. Como poderia haver? O medo só pode ser de um 

futuro imaginário, que não existe. “Se ao menos” existe apenas no passado (culpa), e “e se” 

no futuro (medo). “E seu eu ficar doente?”. “E se eu não tiver dinheiro suficiente?”. “E se 

não houver ninguém para cuidar de mim?”. Ao vivermos no passado e projetarmos o futuro, 

não podemos estar plenamente presentes. Não podemos nos concentrar no que está “aqui 

agora”. 

 

A crença no inferno é inescapável 

para aqueles que se identificam com o ego. 

Seus pesadelos e seus medos estão todos associados com ele. 

O ego ensina que o inferno está no futuro, 

pois é para isso que todo o seu ensino é dirigido. 

O inferno é a sua meta. 

T-15.I.4:1-4 

 

Novamente, quanto mais jovens somos, mais projetamos o futuro. Quanto mais 

velhos somos, mais projetamos (vivemos) no passado. Quando estamos na meia-idade, somos 

“neuróticos” da mesma maneira, vivendo no passado e no futuro. Então, acabamos 



experimentando uma crise da meia-idade. O místico confia em Deus e abandona os 

pensamentos do passado e do futuro. 

 

A outro disse: “Siga-me”. Mas o homem respondeu: “Senhor, deixa-me ir primeiro 

sepultar meu pai.” Jesus lhe disse: “Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos; 

você, porém, vá e proclame o Reino de Deus". 

Lucas 9:59-60 
 

Não há passado nem futuro, porque, sem um ego, não há história e, portanto, não há 

passado ou futuro. O momento místico é efervescente, vivaz, vívido e fascinante, pois não há 

“tempo”, ou poderia se dizer que existe simplesmente a Presença Sempre Presente. O ego 

vive no tempo, ensaiando o passado - culpa - e projetando o futuro - medo. 

 

Passado e futuro encobrem Deus de nossa vista. Queime ambos com fogo. 

Místico persa, Rumi (1207-1273) 

 

A Presença sempre presente 
O julgamento recai sobre o passado. De fato, o julgamento é impossível sem o 

passado. Quanto mais nos movemos para o momento sempre presente, mais irrelevante torna-

se o tempo. O que aconteceu no passado - qualquer culpa ou acusação que colocamos sobre 

nós mesmos ou outros - não está aqui agora. Os temores do futuro não têm significado no 

momento sempre presente. Em uma emergência, a consciência é elevada e tudo o que existe 

é este momento. O que está acontecendo é precisamente o que está acontecendo no momento 

presente e requer toda a nossa atenção. 

 

Não queremos experimentar o Céu agora, porque temos medo de que isso signifique 

a perda da individualidade. O Céu está disponível imediatamente, mas o ego diz: “espere, 

deixe-me aproveitar um pouco mais de tempo.” O tempo é uma grande ilusão. É passado ou 

futuro, mas nunca completamente apenas aqui. Houve momentos em que cada um de nós 

esteve tão no agora, que nos esquecemos do tempo — acontece com as crianças quando estão 

absorvidas brincando. Me recordo de, na infância, brincar com seixos coloridos e ficar tão 

absorvido pelos seixos, tão imerso no momento da brincadeira, que não havia senso de tempo, 

e tudo estava bem. 

 

Uma vez perguntei a um jovem, que eu sabia ter tido várias experiências místicas, até 

onde ele tinha ido. Ele respondeu: “Onde?” Minha pergunta implicava que havia uma altura 

até a qual ele poderia ascender, ou uma profundidade ou quantidade de consciência que ele 

pudesse alcançar. Estas são limitações espaciais e temporais. Espaço e tempo são projeções 

do ego, e o estado místico é atemporal. 

 

Eterinidade ou atemporalidade 

O núcleo de um ciclone é um ponto de absoluta quietude. Em torno do exterior do 

ciclone, há uma quantidade imensa de caos. No centro, no entanto, tudo para e há um silêncio 

completo. Gosto de pensar em Jesus como alguém que saiu do centro da eternidade e entrou 

no tempo, mas nunca se esqueceu da eternidade. A verdade é que ninguém jamais esquece a 

eternidade. Na verdade, ela nos persegue, chamando-nos a retornar ao Céu onde somente 

Deus existe. O místico simplesmente volta para o centro, onde o caos parou e só a eternidade 

existe. 

 

Todos nós nos afastamos do tempo. É uma questão de “lembrar”. A partir dessa 

posição (no centro), temos uma visão imparcial e objetiva do mundo. O mundo é louco. 

Sempre foi assim. Desde que Caim matou Abel, os jogos de poder sempre dominaram este 



planeta. Durante o desenrolar de tudo isso, o místico permanece imparcial, neutro e calmo. O 

místico vê o caos, e simplesmente escolhe não participar dele. 

 

Agora precisas aprender que só paciência infinita produz efeitos imediatos. 

Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. 

A paciência infinita invoca amor infinito e ao produzir resultados “agora”, torna o tempo 

desnecessário. 

T-5.VI.12:1-3 

 

A Eternidade é “atemporalidade”. O amor é “atemporal”. Deus é “atemporal”. Somos 

eternos. Afastamo-nos da eternidade e ficamos presos no tempo. Nos prendemos às nossas 

histórias e perdemos a visão da eternidade. O ego analisa, o Espírito aceita. Aldous Huxley 

descreve uma experiência sob a influência de mescalina em Portas da percepção. Espaço, 

tempo e distância, disse, deixaram de existir. Ele olhou para o seu relógio e viu como se este 

existisse em outro universo. Ele estava vivendo no que ele chamava de presente perpétuo. 

 

Aqui está uma descrição anônima de uma experiência mística de um homem de 21 

anos: 

 

Eu estava deitado na minha cama. As luzes estavam apagadas e um poder, que parecia vir 

de lugar algum, adentrou em mim. Do topo da minha cabeça às solas dos meus pés, na 

verdade, todas as fibras do meu ser ressoavam uma vibração numa escala infinita. Em minha 

mente veio a pura compreensão da eternidade de todas as coisas, foi uma experiência 

infinita, o meu principal pensamento no momento foi UAU!!! Infinitas possibilidades! 

 

“Deus e a alma”, diz mestre Eckhart, “não estão no espaço-tempo. Eles pertencem 

aos domínios que são intrinsecamente ou essencialmente reais.” “O tempo termina”,  explica, 

“onde não há antes nem depois”. “Nós percebemos”, diz Eckhart, “apenas uma sombra do 

real, vivendo em um mundo criado e sustentado por nossa própria cognição.” 

 

Apenas o ego vive no tempo. Quando não mais acreditamos que devemos viver no 

tempo, quando não temos que viver de acordo com uma imagem ou não somos pegos em 

nossos próprios dramas pessoais, podemos experimentar a eternidade. É possível ser assim 

no momento em que o passado e o futuro perdem o significado e não mais nos aprisionam. 

Nessa perspectiva, o passado não é um lugar de culpa, e o futuro não é um lugar de medo. O 

pecado, a culpa e o medo nos prendem ao tempo. Não há pecado, culpa ou medo no Céu e 

não há tempo. 

 

Cada era, cada cultura, desenvolve seu próprio espírito do tempo, sua própria 

moralidade, seu próprio clima cultural. Não é que um esteja certo e o outro esteja errado. Eles 

são apenas diferentes. Com o tempo, todas as sociedades amadurecem e o que teria sido um 

pecado no passado, a homossexualidade, por exemplo, não é visto como um pecado agora. 

Em vez disso, é visto como uma escolha de estilo de vida. Se você assistisse anúncios de 

televisão da década de 1950, iria encontrar o cigarro sendo promovido como algo que você 

deveria fumar para relaxar. As pessoas no século 18 usavam perucas extravagantes e blusas, 

calças e sapatos ornamentais e elaborados — coisas que hoje consideramos tolas. 

 

Toda geração ri das velhas modas, 

mas segue religiosamente as novas. 

Transcendentalista americano 

Henry David Thoreau (1817–1862) 

 



E se pudéssemos avançar para o ano 3.000 e olhar para trás, para agora? Dessa 

perspectiva, nossa interpretação atual da realidade não pareceria imatura? A qualquer 

momento, podemos escolher ver as coisas fora do tempo. Em qualquer Instante Santo, 

podemos transcender uma visão limitada, abandonar as novelas, desistir de histórias pessoais 

e sair do tempo. 

 

Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si 

mesmo. 

Mateus 6:34 

 

Conseguimos imaginar uma existência futura sem um corpo, mas não podemos 

imaginar tal existência sem a mente. A mente é o determinante de tudo. O Céu está aqui - 

porque não existe outro lugar, e o Céu é agora porque não existe outro tempo. 

 

Em 1973, li o livro do Dr. John Lilly, M.D. (1915-2001), The Center for the Cyclone 

(O centro do ciclone). Entrei em contato com John e me ofereci para patrocinar um seminário 

de fim de semana com ele em um centro de retiro em Pawling, Nova Iorque. Depois disso, 

John tornou-se um professor para mim e me convenceu a ler o livro de Franklin Merrell-

Wolff (1897-1985), Pathways Through to Space (Caminhos para o espaço). John considerava 

Merrell-Wolff seu professor. Wolff graduou em Phi Beta Kappa em Stanford e fez estudos 

de pós-graduação em filosofia em Harvard. Seu estudo de Kant o convenceu de que a 

consciência transcende o intelecto. Ele desistiu de uma carreira universitária em 1929 para 

construir um retiro espiritual nas montanhas da Sierra Nevada. Wolff acreditava que podemos 

alcançar uma realização do “Nada”, que é idêntico ao nosso próprio Ser. Wolff escreve: 

 

Estar consciente do Tempo é estar consciente do Universo, 

e estar ciente do Universo é estar consciente do Tempo. 

compreender a Atemporalidade é alcançar o nirvana. 

 

O tempo se move. A eternidade permanece quieta, e nessa quietude, tudo Está 

presente. “Ser... é um estado no qual a mente está em comunicação com tudo o que é real.”  

(T-4.VII.4:3-4)  

 

O presente não é um momento fugaz. É a única eternidade. No Tempo “está” o samsara. 

No presente “está” o nirvana. 

Taioista filósofo inglês, Wei Wu Wei 

 

Samsara significa “sofrimento ou tristeza”, nirvana significa “iluminação”. Os sábios 

despertos têm uma relação vertical e não horizontal, com o infinito. O tempo é linear. Ele se 

move do passado, através do presente, para o futuro. Nosso relacionamento com Deus é 

sempre direto para cima e para baixo, portanto está aqui agora, no centro principal — no 

único lugar em que poderia estar. 

 

“Ninguém vem ao Pai senão por mim” não significa que eu seja de qualquer modo 

separado ou diferente de ti exceto no tempo, e o tempo realmente não existe.  

A declaração é mais significativa em termos de um eixo vertical do que horizontal.  

Tu estás abaixo de mim, e eu estou abaixo de Deus. 

No processo de “subida”, eu estou mais acima porque, sem mim, a distância entre Deus e o 

homem seria grande demais para abrangeres. 

T-1.II.4:1-4 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 

Se conseguimos fazer com que a mente se aquiete – somos. Sempre fomos. Sempre seremos. 

 

Amorosamente, 

 

 
 

 

 

 

 

 

Traduzido por Juliana Kurokawa 

 


