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Nota: 
Convidado pela Comunidade para o Desenvolvimento Humano de distintospaíses,Siloempreendeu
uma gira de difusão participando em vários eventos públicos. Suas exposições forom acompanhadas
pelas de seus amigos Bittiandra Aiyyappa, Saky Binudin, Petur Gudjonsson, Nicole Myers, Salvatore
PuleddaeDannyZuckerbrot. 
O núcleo das idéias apresentadas por Silo em MadriserepetiuemBarcelona,Reykjavik,Frankfurt,
Copenhague,Milão,Colombo,PariseCidadedoMéxico.Nestelivroseincluemsomenteasintervenções
nosatospúblicosdeMadrieBombaim. 

Faz tempo me disseram: por que não explicas o que pensas? Então expliquei. Depois disso, outros
disseram:nãotensdireitodeexplicaroquepensas,entãomecalei.Passaramdozeanosenovamenteme
disseramporquenãoexplicasoquepensas?Assimqueofareinovamente,sabendodeantemãoqueoutra
vezsedirá:nãotensdireitodeexplicaroquepensas. 
Nadanovosedisseentão;nadanovosediráhoje 
Ebem,quesedisseentão?Sedisse:semféinternahátemor,otemorproduzsofrimento,osofrimento
produzviolência,aviolênciaproduzdestruição;portantoaféinternaevitaadestruição. 
Nossos amigos falaram hoje sobre o temor, o sofrimento, a violência e o niilismo como máximo
expoentededestruição.Tambémfalaramsobreaféemsimesmos,nosdemaisenofuturo.Disseramque
é necessário modificar a direção destrutiva que tomam os acontecimentos mudando o sentidodosatos
humanos.Alémdisso,ecomocoisafundamental,disseramcomofazertudoisto;demodoquenadanovo
seagregaráhoje. 
Somentegostariadefazertrêsreflexões.Umasobreodireitoquenosassisteparaexplicarnossoponto
de vista; outra sobrecomochegamosaestasituaçãodecrisetotaleporúltimo,aquelaquenospermita
tomarumaresoluçãoimediataeoperarumamudançadedireçãoemnossasvidas.Estaresoluçãodeveria
concluircomumcompromissoemtodoaquelequeestejadeacordocomodito. 
Pois bem! Que direito nos assiste para explicar nosso ponto de vista e obrar em consequência?Em
primerolugar,nosassisteodireitodediagnosticaromalatualdeacordocomnossoselementosdejuízo,
ainda que não coincidam com os estabelecidos. Em tal sentido dizemos que ninguém tem direito a
impedir novas interpretacões baseando-se em verdades absolutas. E a respeito de nossa ação, por que
haveriadeserofensivaparaoutrossendoquenãointerferimosemsuasatividades?Seemalgumlugardo
mundoseimpedeousedeformaoquedizemoseoquefazemos,nóspoderemosdizerqueaíexistemáfé,
absolutismo e mentira. Por que não deixar que a verdadecorralivrementeequeaspessoaslivremente
informadaspossamelegiroquelhespareçarazoável?
E então! Por que fazemos o que fazemos?Respondereiempoucaspalavras:fazemoscomosupremo
atomoral.Nossamoralsebaseianesteprincípio:“trataosdemaiscomoqueresquetetratem”.Esecomo
indivíduos queremos o melhor para nós, estamos exigidos por este imperativo moral a dar a outros o
melhor.Quemsãoosoutros?Osoutrossãoosmaispróximos,ealiondecheguemminhaspossibilidades
reaisdedaredemodificar,aiestámeupróximo;eseminhapossibilidadededaredemodificarchegarem
a todo o mundo, o mundo seria meu proximo. Mas, seria um despropósito preocupar-me
declamativamentepelomundoseminhaspossibilidadesreaischegaremsóatémeuvizinho.Porisso,há

umaexigênciamínimaemnossoatomoraleéadeesclarecerouagircadaqualemseuâmbitoimediato.
E é contrário àestamoralnãofazê-lo,asfixiando-senumindividualismosemsaída.Estamoraldáuma
direçãoprecisaàsnossasaçõese,alémdisso,fixaclaramenteaquemestãodirigidas.Equandofalamos
de moral nos referimos aumatolivre,àpossibilidadedefazê-loounãofazê-loedizemosqueesteato
estáporcimadetodanecessidadeetodamecanicidade.Esteénossoatolivre,nossoatomoral:“trataos
demaiscomoqueresquetetratem”.Enenhumateoria,nenhumadesculpaestáporcimadesteatolivree
moral.Nãoénossamoralaqueestáemcrise,sãooutrasmoraisqueestãoemcrise,nãoanossa.Nossa
moralnãoserefereacoisas,aobjetos,asistemas,nossamoralserefereàdireçãodosatoshumanos. 
Masháoutropontoquedevotrataragoraeserefereàsituaçãodecriseaquechegamos.Comosucedeu
tudoistoequemforamosculpados?Nãofareidissoumaanáliseconvencional.Aquinãohaveráciência
nemestatística.Colocareiemimagensquecheguemnocoraçãodecadaqual. 
Sucedeu há muito tempo que floresceu a vida humana neste planeta. Então, e com o correr dos
milênios,ospovosforamcrescendoseparadamenteehouveumtempoparanascer,umtempoparagozar,
umtempoparasofrereumtempoparamorrer.Indivíduosepovos,construindo,foramsubstituindo-seaté
que herdaram por fim a terra. E dominaram as águas do mar e voaram mais velozes que o vento e
atravessaram as montanhas e com vozesdetormentaeluzdesolmostraramseupoder.Entãoviramde
muito longe seu planeta azul, amável protetor velado por suas nuvens. Que energia moveu tudo? Que
motor pôs o ser humano na história, senão a rebelião contra a morte? Porquejádesdeantigo,amorte
como sombra acompanhou seu passo. E também desde antigo entrou nele e quis ganhar seu coração.
Aquilo que no princípio foi continua luta movida pelas necessidades próprias da vida, depois foi luta
movidaportemorepordesejo.Doiscaminhosseabriram:ocaminhodosimeocaminhodonão.Então,
todo pensamento, todo sentimento e toda ação, foramconturbadospeladúvidadosimedonão.Osim
criou tudo aquilo que fez superarosofrimento.Onãoagregoudoraosofrimento.Nenhumapessoa,ou
relação, ou organização ficou livre de seuinternosimedeseuinternonão.Depoisospovosseparados
foram ligando-se e, por fim, as civilizações ficaram conectadas; o sim e o não de todas as línguas
invadiramdemaneirasimultâneaosúltimoscantosdoplaneta. 
Como vencerá o ser humano a sua sombra? Por acaso fugindo dela? Por acaso enfrentando-a em
incoerenteluta?Seomotordahistóriaéarebeliãocontraamorte,rebela-teagoracontraafrustaçãoea
vingança. Deixa,porprimeiraveznahistóriadebuscarculpados.Unseoutrossãoresponsáveisdoque
uma vez fizeram, mas ninguém é culpado do que sucedeu. Tomara que neste juízo universal se possa
declarar: “não existem culpados”, e se estabeleça como obrigação moral para cada ser humano,
reconciliar-se com seu próprio passado. Isso começará aqui hoje em ti e serás responsável dequeisto
continueentreaquelesqueterodeiam,assimatéchegaraoúltimorincãodaTerra. 
Seadireçãodetuavidanaotemmudado,necessitasfazê-lo;massejámudounecessitasfortalecê-la.
Para que tudo isso seja possível, acompanha-me em um atolivre,valenteeprofundoquesejaademais
umareconciliação.Vaiatéteuspais,atéseuseramado,teuscompanheiros,amigoseinimigosedigalhes
com o coração aberto: “Alguma coisa grande e nova passou hoje em mim”,eexplica-lhes,então,esta
mensagem de reconciliação. Gostaria de repetir estas frases: Vai até teus pais, até seu seramado,teus
companheiros,amigoseinimigosedigalhescomocoraçãoaberto:“Algumacoisagrandeenovapassou
hojeemmim”,eexplica-lhes,então,estamensagemdereconciliação. 
Paratodos:Paz,Forçaealegria. 



