J. KRISHNAMURTI SOBRE A NATUREZA

TODO O MOVIMENTO DA VIDA É APRENDIZADO
O que a educação está realmente fazendo? É verdadeiramente ajudar a humanidade, os nossos
filhos, a tornarem-se mais interessados, mais gentis, generosos, de forma a não voltarem ao antigo
padrão, à antiga feiura e maldade deste mundo? Se o educador está realmente preocupado, como
deve estar, ele precisa ajudar o aluno a descobrir sua relação com o mundo, não com o mundo da
imaginação ou do sentimentalismo romântico, mas com o mundo real, em que todas as coisas
estão ocorrendo; e também com o mundo da Natureza, com o deserto, a selva ou as poucas árvores
que o cercam e com os animais do mundo. (Os animais, felizmente, não são nacionalistas; caçam
apenas para sobreviver). Se o educador e o aluno perderem sua relação com a Natureza, com as
árvores, com o mar agitado, cada um certamente perderá seu relacionamento com a humanidade.
O que é a Natureza? Fala-se muito, e se esforça para proteger a Natureza, os animais, os pássaros,
baleias e golfinhos, para limpar os rios poluídos, os lagos, os campos verdes e assim por diante.
A Natureza não é criada pelo pensamento, como é a religião ou como é a crença. A Natureza é o
tigre, com sua energia e seu grande senso de poder, que animal extraordinário. A Natureza é a
árvore solitária no campo, os prados e o bosque; é aquele esquilo que se esconde timidamente
atrás de um galho. A Natureza é a formiga e a abelha e todos os seres vivos da Terra. A Natureza
é o rio, não um rio em particular, o Ganges, o Tamisa ou o Mississippi. A Natureza são todas
aquelas montanhas, cobertas de neve, com azul escuro, os vales e as cordilheiras que se encontram
com os mares. O Universo faz parte deste mundo. É preciso ter sentimento por tudo isso, não
destruir, não matar por prazer, não matar animais pela comida. Nós matamos os vegetais que
comemos, mas é preciso traçar uma linha em algum ponto. Se você não comer vegetais, então
como irá viver? Portanto, é preciso discernir inteligentemente.
A Natureza faz parte da nossa vida. Nós crescemos a partir da semente, da terra, e somos parte de
tudo isso, mas fomos perdendo, rapidamente, a sensação de que somos animais, como os outros.
Pode você sentir a árvore, ver a sua beleza, ouvir o som que produz; ser sensível à pequena planta,
à erva daninha, à trepadeira que cresce na parede, à luz das folhas e às muitas sombras? Vocês
devem estar cientes de tudo isso, e ter esse senso de comunhão com a Natureza ao seu redor. Você
pode viver em uma cidade, mas aqui e acolá existem árvores. O jardim ao lado pode estar mal
conservado, lotado de ervas daninhas, porém, olhe para a flor e sinta que você é parte de tudo
isso, parte de todas as coisas vivas. E se você prejudica a Natureza, você está se prejudicando.
CITAÇÃO
Se você perde o contato com a Natureza, perde o contato com a humanidade. Se não há
relacionamento com a Natureza, então você se torna um assassino; você mata focas, baleias,
golfinhos e outros seres humanos para ganhar, por "esporte", comida ou conhecimento. Então a
Natureza tem medo de você, retirando sua beleza. Você pode fazer longas caminhadas na floresta
ou acampar em lugares adoráveis, mas você é um assassino e perde a amizade deles. Você
provavelmente não está relacionado a nada, com sua esposa ou com o seu marido.

