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Prefácio

Sobre a Neurose de se Tornar Humano

Por que o homem moderno é tão neurótico? Porque o homem 

moderno está, pela primeira vez, se tornando um ser humano. 

O passado da humanidade não é de seres humanos. Antes, as 

pessoas só existiam como agrupamento, como massa, não como indi-

víduos; o homem só existia como coletividade. O indivíduo está nas-

cendo agora, por isso o homem moderno é tão neurótico. É um bom 

sinal; esta é uma grande revolução pela qual a consciência humana 

está passando.

O que é, na verdade, a neurose? A neurose é um estado indefinido 

da mente; um estado de indecisão, incerteza. Sou isso ou sou aquilo? 

Todas as definições externas desapareceram, todas as “escoras” foram 

retiradas. A identidade de uma pessoa é muito frágil, todo mundo 

sabe disso. 

No passado, era muito fácil responder à pergunta “Quem sou eu?”. 

Hindus, cristãos, muçulmanos, indianos, chineses, tibetanos, brancos/

negros, homens/mulheres... As questões eram mais claras, as pessoas 

sabiam quem eram. Agora nada está muito claro, todos esses rótulos 

desapareceram. Todo mundo está nu, sem rótulos, o que provocou uma 

grande ansiedade. Todo mundo tem que se definir.

A verdadeira Essencia.indd   7A verdadeira Essencia.indd   7 29/04/20   13:3029/04/20   13:30



8

Antes, a tarefa de se definir era realizada pelas outras pessoas – 

pais, professores, padres, políticos. Elas eram as autoridades, as auto-

ridades infalíveis. Era fácil se tornar dependente; você não precisava 

pensar nas coisas. Tudo era mastigado e entregue a você; davam tudo 

na sua boca.

Agora o ser humano está se tornando adulto, maduro. Você tem 

que se esforçar para construir sua própria identidade. Isso não é tão 

fácil; só as pessoas muito inteligentes vão conseguir escapar da neu-

rose. Será preciso uma inteligência absoluta; um grande silêncio, uma 

grande capacidade de sair da mente e das suas armadilhas serão neces-

sários no futuro. E será preciso cada vez mais.

No passado, não se dava muito valor à inteligência. Na realidade, 

ser medíocre valia mais a pena. A pessoa medíocre sempre se ajustava 

à sociedade, e a pessoa talentosa era sempre meio desajustada. 

Nenhuma sociedade no passado apreciava pessoas geniais, porque os 

gênios criam problemas.

Um Buda vivo sempre é um incômodo. Sua inteligência genuína 

perturba a mente medíocre; sua inteligência absoluta perturba as pes-

soas obtusas. A individualidade, a liberdade, a rebelião da pessoa inte-

ligente afeta profundamente a mente da coletividade, porque a 

coletividade não quer individualidade. A coletividade não quer singu-

laridade, ela quer simplesmente pertencer a um grupo. Simplesmente 

não quer ser responsável por nada. Quer fazer parte de uma grande 

multidão, para que a responsabilidade sempre seja do outro. O Papa 

decide, o presidente decide, você não precisa se preocupar com nada. 

Não cabe a você perguntar por quê; você tem apenas que cumprir o 

que lhe mandaram fazer e depois morrer.

Na mente moderna, surgiu o primeiro vislumbre da individuali-

dade; por isso a neurose. No passado, todas as respostas eram prees-

tabelecidas; não era necessário procurar respostas. Deus existia, o céu 

existia, a teoria do karma existia, tudo estava muito claro; você podia 

viver com todas essas formulações muito facilmente. Agora você não 
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sabe; nada mais é uma certeza. Uma grande paralisia está acontecendo. 

Essa paralisia pode aniquilar a humanidade ou se tornar um grande 

salto quântico, capaz de transformá-la.

Ouvi dizer que, num experimento bem conhecido no campo da 

teoria da aprendizagem, os ratos eram treinados para pular de uma 

plataforma, na direção de duas cartas. Havia uma carta branca fixa no 

lugar – se os ratos saltassem em direção a ela, caíam no chão. Mas, se 

os ratos saltassem na direção da outra carta, uma carta preta, a carta 

cairia e os ratos poderiam comer a comida que o experimentador tinha 

colocado atrás dela. Os ratos aprenderam facilmente a identificar cada 

carta. Se trocassem as cartas de lugar, eles aprendiam a saltar na dire-

ção da carta preta, onde quer que ela estivesse.

Porém, na etapa seguinte do experimento, a carta branca e a preta 

foram substituídas por cartas de uma cor que ia se aproximando cada 

vez mais de um cinza neutro. Num dado momento, as tonalidades de 

cinza foram se tornando tão parecidas que os ratos não conseguiam 

mais distinguir uma da outra. Nessa situação ambígua, eles se recusa-

vam a saltar; ficavam quase paralisados, tensos e neuróticos.

Essa é a situação do ser humano – uma situação com muito poten-

cial, cheia de significado. Se as pessoas forem como os ratos, vão ficar 

realmente neuróticas e cometerão suicídio.

Mas o ser humano não é simplesmente um rato. Apesar do que B. 

F. Skinner e outros supostos psicólogos dizem, o homem não é como um 

rato. Se existir a possibilidade de as pessoas aceitarem esse desafio e se 

tornarem mais integradas, a neurose delas surgirá apenas nesse inter-

valo. Mais cedo ou mais tarde, elas saberão como lidar com isso. Sem 

autoridades, sem Deus, sem Bíblias e Vedas, elas cairão em si e agirão 

de acordo com a própria consciência. Começarão a viver espontanea-

mente, um dia de cada vez, sem respostas prontas. Então a neurose vai 

desaparecer – e não apenas a neurose, mas também a mentalidade de 

manada. Pela primeira vez, haverá beleza, grandeza, dignidade.
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No passado, o ser humano não tinha uma vida digna. Sim, de vez 

em quando acontecia de nascer um Buda, de vez em quando um Cristo 

caminhava pela Terra, mas isso era apenas de vez em quando. E os 

milhões de pessoas que viveram e morreram sem sentir o gosto da 

liberdade? Sem nunca saber quem elas eram? Acreditavam que eram 

judias e morriam; acreditavam que eram hindus e morriam. Acredita-

vam que eram apenas um corpo e morriam. Nunca souberam quem 

realmente eram, nunca exploraram o espaço interior. A menos que se 

depare com esse espaço interior, você viverá uma vida indigna. Você 

viverá como um rato e morrerá como um cão.

“Ser” um ser humano é arriscado. O risco é que você terá que 

enfrentar algum tipo de neurose. Antes que possa se centrar em seu 

próprio ser, você terá que passar por uma espécie de “descentraliza-

ção”. Os zen budistas dizem: antes de você começar a meditar, mon-

tanhas são montanhas e rios são rios. Quando você medita, quando se 

aprofunda na meditação, as montanhas deixam de ser montanhas e os 

rios deixam de ser rios. Mas, se você continuar, se persistir e atingir o 

pico mais alto da meditação, então as montanhas novamente serão 

montanhas e os rios serão rios.

Essa é uma das afirmações mais significativas que alguém já se fez. 

No meio, tudo fica confuso.

Este é um século de grandes transformações. O ser humano vai 

retroceder... e isso está acontecendo. É por isso que Adolf Hitler, Joseph 

Stalin, Benito Mussolini, Mao Zedong e pessoas como eles se tornam 

tão importantes. Por quê? Porque eles são autoritários, eles dizem: 

“Você não sabe quem você é? Nós vamos lhe dar respostas”. São pes-

soas infalíveis, que sabem tudo. Adolf Hitler está absolutamente certo; 

as pessoas começam a se sintonizar com ele e começam a segui-lo.

Os velhos deuses desapareceram. É muito fácil para Joseph Stalin, 

ou Mao Zedong, liderar as pessoas, porque elas não podem viver sem 

deuses, elas não podem viver sem padres. As pessoas não conseguem 

viver por conta própria, esse é o problema. Por isso, nas últimas 
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décadas, o homem viu duas coisas acontecendo: muito poucas pessoas 

elevaram-se na direção da individualidade e tornaram-se picos, como 

o Everest. Mas muitas retrocederam, regrediram e se tornaram fascis-

tas, comunistas, religiosas, fundamentalistas... e existem tantos rótulos 

por aí...

E sempre que um país está muito confuso, alguém como Adolf 

Hitler acaba aparecendo. Não foi por acidente que a Alemanha foi 

vítima desse homem – um dos países mais intelectualizados do mundo, 

um país de professores e estudiosos, pensadores e cientistas. Por que 

um país com tantas pessoas inteligentes se tornou vítima desse louco? 

A razão é que essas pessoas inteligentes – professores, filósofos – não 

conseguiam oferecer respostas prontas. Elas eram muito instruídas, 

muito hesitantes, muito humildes, muito inteligentes. Não podiam 

gritar, apenas sussurrar – e as pessoas precisavam de slogans, não de 

sussurros.

Adolf Hitler gritou dos telhados. Ele não estava sussurrando. Ele 

fornecia slogans, claros e bem definidos. Nada do que ele oferecia fazia 

sentido, mas a questão não é essa. As pessoas não estão preocupadas 

em saber se as coisas fazem sentido ou não, tudo o que elas querem é 

alguém que grite com tanta confiança que elas possam seguir essa 

pessoa sem hesitar, sem causar tumulto em seu próprio ser. Elas segui-

ram Adolf Hitler.

Isso acontece repetidamente na história do homem; as pessoas inte-

ligentes seguem líderes muito pouco inteligentes. E isso tem sido um 

problema para os psicanalistas: por que isso acontece? Existe uma razão. 

Pessoas que pensam, quanto mais elas pensam, mais hesitantes se tor-

nam. Elas começam a falar em possibilidades e impossibilidades; tor-

nam-se humildes. Mas as pessoas não querem declarações humildes. 

Para a mente comum, uma pessoa que faz uma declaração humilde 

passa a impressão de que não tem certeza, que não sabe de nada.

Por isso, na Índia, Mahavira não conseguiu muitos seguidores – e 

ele foi uma das pessoas mais inteligentes que já caminhou sobre a 
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Terra. Por que não conseguia atrair seguidores? Comparadas a ele, 

pessoas muito comuns acumulavam grandes massas de seguidores. O 

que aconteceu a Mahavira? O problema era que ele era muito humilde. 

As declarações dele sempre começavam com “talvez”.  Se você per-

guntasse a ele “Deus existe?”, ele dizia: “Talvez”. Quem seguiria um 

homem como esse? Você acharia que ele próprio não sabia. “Talvez... 

pode ser”. Quem vai seguir um homem assim? Você pergunta a ele: 

“A alma existe?”, e ele diz: “Pode ser que exista”. O natural é que você 

pense que ele mesmo não sabe.

A realidade é exatamente o contrário disso. Ele sabe, e ele sabe 

muito bem que essa resposta só pode ser expressa por um “talvez”, 

um “pode ser”. Ela é tão vasta que seria estupidez dizer sim ou não 

– isso seria reduzir a resposta a uma declaração muito comum; isso a 

tornaria política. Ela não teria a elevação e a plenitude de uma expe-

riência filosófica.

“Sim, Deus existe e Deus não existe. Deus é as duas coisas e não é 

nenhuma delas.” Dessa maneira, Mahavira costumava conversar. Se 

você lhe fizesse uma pergunta, ele a responderia de sete maneiras dife-

rentes. Ele usaria todas as categorias da lógica para responder à sua 

pergunta, mas você ficaria mais intrigado do que antes. Você chegaria 

com uma pergunta e iria embora com sete mil perguntas. Quem segui-

ria esse homem?

Adolf Hitler diz, em sua autobiografia Mein Kampf [Minha Luta], 

que há apenas uma diferença entre a verdade e a mentira, e essa dife-

rença é a repetição. Se você continuar repetindo uma mentira em voz 

alta, energicamente, ela se tornará uma verdade. Ele fez essa expe-

riência com uma ideia e provou a milhões de pessoas que era verdade. 

Algo que era o mais puro absurdo, mas ele continuou repetindo aquilo, 

até que lentamente as pessoas começaram a acreditar nele. Elas preci-

savam de um líder.

Nietzsche disse que Deus não existe mais. Mas as pessoas não po -

dem viver sem Deus – elas se sentem muito instáveis. Então são estas 
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as duas possibilidades: ou o ser humano sucumbirá e cairá nessa arma-

dilha e será vítima de algum tipo de fascismo, nazismo, comunismo 

ou..., ou a segunda possibilidade, na qual estou trabalhando: o ser 

humano usará essa imprecisão, que parece uma neurose, como um 

trampolim. Ele pode se libertar de todo o passado, dar um salto quân-

tico para o futuro e começará a viver sem líderes, sem apegos, sem 

qualquer tipo de sentimento de pertencimento.

A terra inteira é sua, ela não precisa ser dividida. Cristo, Buda e 

Krishna são todos seus, você não precisa ser cristão, hindu ou muçul-

mano. Todo o passado é seu: use-o, mas não seja usado por ele. Use-o 

e siga em frente. Use Buda e Cristo e Krishna e Zaratustra e Lao Tzu, 

mas não se restrinja a eles. Você tem que seguir em frente. Existe 

muito mais nesta vida, ainda existem realidades inexploradas. O mis-

tério é infinito.

O ser humano está vivendo uma espécie de neurose. Essa é uma 

situação cheia de possibilidades: ou você recua ou salta para frente. 

Não recue. E recuar também não irá satisfazê-lo. Apenas o crescimento 

satisfaz – o retrocesso, nunca. Mesmo que sua infância pareça muito 

linda, você não vai ficar satisfeito se for criança novamente. Você ficará 

infeliz, porque já conheceu a juventude, a liberdade da juventude e a 

aventura que ela representa. Ser criança novamente, no antigo sentido 

de que você foi criança um dia, não vai lhe trazer felicidade. Você se 

sentirá reduzido, não realizado.

O ser humano está numa espécie de neurose, porque o acesso à 

realidade, quando negado, sempre produz insanidade. Se colocarmos 

pessoas normais numa situação anormal, isso resultará num comporta-

mento anormal. O homem moderno é um motor acelerado, mas sem 

embreagem, rodas ou destino. Destinos antigos não são mais relevantes.

E o ser humano agora tem que aprender algo absolutamente novo, 

que nunca conheceu antes. O ser humano agora tem que aprender a 

viver no aqui e agora. Sim, é necessário um senso de direção, mas não 

uma meta fixa. É necessário um significado, mas não que ele seja 
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definido. Não é necessário um destino – é preciso dignidade, liberdade. 

O homem tem que explorar sua liberdade e decidir por conta própria.

Lembre-se: não existe um significado específico, este é o problema. 

No passado, havia um determinado significado, diziam a você qual 

era o significado da vida. Agora ninguém lhe diz qual é o significado 

da vida – você precisa criá-lo.

Pela primeira vez, alguém está prestes a se tornar um criador. Até 

agora você tem sido uma criatura – agora você será o criador. A histó-

ria está mudando, você está no limiar de uma nova consciência.

Até agora o homem viveu como uma criatura – Deus era o criador 

e o homem era a criatura. Deus era quem decidia e o homem era quem 

obedecia. Agora não será mais esse o caso. Agora o homem é o criador, 

não mais a criatura. Agora o homem tem que decidir o significado da 

sua própria vida, ele tem que dar significado à sua própria vida, 

usando sua criatividade. Você não pode emprestar, não pode implorar, 

não pode barganhar isso. Você terá que criar o significado... e isso é 

realmente um problema! Para criar significado, é preciso uma grande 

inteligência, para criar significado é preciso muita consciência, para 

criar significado é preciso um grande empenho.

As pessoas aprenderam um truque simples: pedir. Alguém lhe 

dará um significado – seu pai, sua mãe ou Deus Pai, Todo-Poderoso. 

Ele lhe dará significado, você apenas terá que rezar.

Buda Gautama nasceu 25 séculos antes do seu tempo. Agora é o 

tempo dele, porque ele acredita na liberdade, ele acredita na individu-

alidade. Ele não acredita que você é uma criatura, ele acredita que você 

é um criador. Buda vai se tornar cada vez mais relevante à medida que 

o tempo passar.

Crie a si mesmo. Dê forma e molde seu ser. Pinte a sua vida, 

esculpa-a. Seja o que for, o trabalho é você quem fará. Não é o destino – 

você é o responsável.

As pessoas não querem ser responsáveis; elas têm medo de res-

ponsabilidade. Elas querem que alguém cuide delas, sempre precisam 
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de guardiões. Essas são as pessoas que estão ficando neuróticas, por-

que não existem mais guardiões. Na realidade, eles nunca existiram; 

você acreditou neles e eles existiam apenas porque você acreditava 

neles. Agora que a crença desapareceu, eles também desapareceram. 

Eles eram criados pela sua crença.

O ser humano tem que aprender a viver por si mesmo. Esta é uma 

ótima oportunidade, não encare isso negativamente, caso contrário você 

irá parar num manicômio. Encare positivamente, aceite o desafio e você 

será um dos primeiros seres humanos de verdade na face da Terra.
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