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UM PEDIDO A TODOS OS HOMENS E MULHERES 

DE ENTENDIMENTO NESTE PLANETA 

 

A Dimensão mais profunda de consciência espiritual e religiosa (perceção holística), 

nem sequer necessita de expressões. No movimento dessa profundidade, o “eu”, que 

deseja expressar-se com indumentárias especiais, ou chapéus, ou marcas, ou cabelos 

entrançados, ou títulos ou mudanças de nome, ou hierarquia em organizações 

religiosas, não existe de todo! 

Religião é algo que é extremamente sagrado; é a coisa mais sagrada na vida e, se tu 

(mente) tornaste a tua vida uma confusão, através das tretas e dos sistemas de crenças 

da sociedade e das suas horríveis religiões, ou das suas seitas, ou dos seus cultos, ou 

“espiritualidades”, ou das suas “casas cósmicas”, ou dos seus “milagres”, ou das suas 

“viagens astrais”, ou das suas “experiências da kundalini” e por aí adiante, para 

perpetuares & promoveres a ilusão “eu”, então muda por amor de Deus! Muda isso 

hoje, e não amanhã. Está disponível para a consciência (perceção) dos factos e da 

realidade – e não permaneças adormecido em fragmentações e suposições. O “eu”, 

está sempre adormecido. Deixa a vida ver isto, e acorda. Se estiveres com dúvidas, 

descobre porquê e desfaz as dúvidas. Se o teu pensamento não está correto, então 

pensa de modo correto e mantém-te desperto. A não ser que tudo isto seja preparado, 

tudo seja estabelecido, tu (vida) não poderás entrar na mais profunda dimensão da 

religião e criação. 

Quando há concentração de energia, que é o resultado de nenhum esforço, e quando 

essa energia não tem qualquer tipo de motivo, nesse momento existe a profundidade 

da consciência religiosa (perceção holística), que não é um produto da consciência 

separativa. Meditação é o libertar dessa energia religiosa, que somente é possível 

quando existe Amor. Religião é algo que não tem nenhuma relação com o 

conhecimento retirado de “livros religiosos e escrituras”. 
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