
Mensagem 20 

Mensagem emitida no famoso Templo Sri Krishna de Kerala (num local chamado 

Guruvayur), no sul da Índia. 16 de Fevereiro de 2000.  

 

O silêncio pode bem, ser ainda outro pensamento, meramente um oposto à agitação. 

Quando ambos, agitação e silêncio, são rejeitados, surge o verdadeiro silêncio, que 

está para além do alcance dos chamados “Buscadores Espirituais”, que se mantêm a 

coleccionar sistemas e técnicas para a “iluminação”.  

Tanto a infelicidade e a felicidade como experiências, devem desaparecer para que 

surja a verdadeira felicidade que não está disponível para a multidão de “buscadores” 

que vagueiam pelo mercado espiritual.  

A porta pela qual a pressão, o esforço, a tensão, e a confusão entram em ti devido ao 

teu estilo de vida, e devido às tuas ambições e medos - é também a porta de saída. Por 

favor, observem isso desde o princípio sem perder a energia do entendimento através 

de vários sistemas. Não há nada que se faça ou que não se faça que possa conduzir ao 

Divino. O fazedor (ego) deve morrer para que a Divindade seja. As viagens do ego, 

embora subtis, são viagens na direcção errada. Nenhuma-mente é a essência.  

Sem a compreensão dos caminhos do eu, a busca vaidosa e a indulgência em 

“técnicas”, conduzi-te-ão por fim, até ao fumador de cigarros, poluidor de mentes, 

que desencadeou forças centrífugas paranóicas através de propagandas contínuas em 

nome de Lahiri Mahashay para fisgar, fixar e cozinhar pessoas de coração simples, 

crédulas e sentimentais. Ele clama que é mentira o facto do pai ter pedido ao filho 

para que este continue a linhagem, e que ele é o único “autorizado”. Esta mente 

superficial deificou Lahiri Mahashay e, deste modo, confinou um processo espiritual 

sagrado numa pequena personalidade. A família Lahiri continua consternada e 

enojada devido às suas actividades.  

Cuidado com estes manobradores do mercado espiritual cujo carácter de 

entendimento foi danificado pela fragmentação causada pelas suas actividades de 

autopromoção vulgares e vaidosas.  
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