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Entende o que é
No seio do teu corpo vivo…
O espaço, aproximadamente de um polegar
dentro do teu coração, é tanto o
todo, como o espaço exterior…
Dentro dele existe energia e inteligência,
fogo e vento,
céu e terra,
sol e lua,
trovão e relâmpago,
e todas as estrelas…
Tudo…
Porque é que não atinges, este simples facto, de que as técnicas de concentração complicadas do
ego e toda a agitação da mente que daí resulta, só fortalecerão o aperto da mente sobre o corpo, ou
seja sobre a vida, e deste modo, só adiam o advento da paz e da devoção eternas.
Existe a santidade que não pode ser projetada ou formulada pela mente, apesar de todas as suas
fantasias e ficções. Ela não pode ser utilizada pelo pensamento, nem pode ser comprada ou vendida
no mercado espiritual. Não pode ser possuída ou servida pelo ego sob qualquer disfarce.
E, de facto, existe a divindade, totalmente intocada por qualquer símbolo ou palavra.
Não é comunicável. Mas É UM FACTO.
Tu não podes adorar esta Santidade profunda. Tu não podes meditar sobre ela.
Ela não tem algum oposto. Podes cessar, para que ela se possa manifestar?
A Kriya Yoga não serve para se conseguir algo no futuro. A explosão é aqui e agora. Toda a
procura com o intelecto tem de acabar e dessa forma deve surgir uma liberdade radical. E, depois, a
perceção de Anand (Realidade) é inevitável.
Essa Presença está aqui preenchendo este quarto, derramando-se pelos parques e estradas desta
cidade fronteiriça, para além das águas do rio que divide a Holanda e a Alemanha, cobrindo toda a
Terra e o Universo.
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