Mensagem 266
Muscat, Oman, 11 de Setembro de 2013
Energia do Entendimento
Algumas Perceções:
1) Um local religioso, centro ou templo não inclui mediocridades. Deve ser um local de energia
profunda, entendimento e amor. O honorável Sultão,de Oman, é um homem de perceção
interior, verdade e tolerância profundas. Ele formou-se na Índia, onde, obteve o seu primeiro
Curso Universitário. Em Inglaterra fez posteriormente a sua Pós-Graduação. Aqui em
Muscat, os templos hindus não só existem e funcionam, mas até os muçulmanos os visitam e
oferecem cocos (um símbolo da entrega do ego)! É uma coincidência, esta mensagem ter
sido escrita num País Muçulmano Sagrado, com uma Energia do Entendimento Divina,
Holística e Não-Divisiva. É também uma coincidência, que exatamente há doze anos atrás,
um crime horrível, sem precedente na história, tenha sido cometido neste dia, devido a
enredamentos terríveis com os empreendimentos “religiosos” fragmentados da mente.
2) Quando o “tinha sido” se perpetua em “seria”, o “ser” Sagrado---existencial e energia eterna
da vida e amor – o “nenhum-eu”- esvai-se em abandono.
3) A cessação deste desejo de mudar “O que é” – a consciência sem escolhas – é a porta para a
Divindade com toda a sua paz, proteção e prosperidade.
4) A Beleza e Benção é, quando o “eu” não é; exceto como um ponto de referência prático para
desempenhar as tarefas diárias.
5) Morrer para as formulações e fragmentações psicológicas momento a momento, é na
verdade, Viver todos os momentos em alegria e plenitude.
6) Os enredos mentais mudam, a Existência mais Sagrada é Imutável apesar de renovações
constantes.
7) Olha para o local onde o tesouro está, a verdade está, ou seja, as mensagens que não são da
mente.
8) O Silêncio é ilimitado – o Silêncio que emerge quando as atividades ego-cêntricas não são.
Observa o movimento da “condição-eu” sem a interferência dum observador com o seu "eu"
escondendo-se por detrás! Então o Silêncio supremo assoma e não tem nada a ver com o
silêncio mesquinho forçado do mercado espiritual.
9) A meditação não é a repetição de palavras, a visualização de imagens ou o cultivar virtudes
de várias vulgaridades da mente. A meditação não é auto-hipnose, nem é entrar em coma
ingerindo “Somarasas” ou drogas modernas – que são os inimigos da vida.
10) A meditação é a morte da escuridão da mente, para estar na alvorada da Luz da Vida.
11) O Silêncio Ilimitado não é uma experiência---é a Santidade da Existência.
12) A Compaixão é intensidade tremenda de “ausência-da-condição-eu”, e não “Inatividade”!
13) A Meditação não é concentração da mente – é sim, a consumação sem reservas da mente.
14) A meditação não é sedação. A prece seduz e seda artificialmente.
15) Os desejos fantasiosos da mente geram ilusões, reflexos condicionados e todos os tipos de
falsidades.
16) O Profeta Maomé era um Apóstolo da Não-acumulação, da Não- Promoção da psiqueseparativa “eu”. Para Maomé “Ele” é o Todo, a Santidade.
Jai Oman. Jai Maomé

