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Realmente um acontecimento raro! 

Uma jovem rapariga, inteligente e altamente instruída, muçulmana por nascimento e educação, 

participou nos três dias do recente e autêntico Programa de Iniciação em Kriya Yoga, que se 

realizou em Deli, desde sexta-feira dia 8 de Novembro, até domingo dia 10 de Novembro de 2013. 

Que esta bonita pessoa possa ser salva da perversidade das pessoas com mentalidade-talibã que 

podem gostar de a punir por dois “crimes” --- por receber não só elevada instrução universitária, 

mas também a iniciação em Kriya Yoga “não-islâmica”.  

 Vamos começar por recordar alguns conteúdos profundos do Sagrado Corão: 

1) Afalata kinun. 

Isto pergunta porque é que não despertamos na energia do nosso intelecto e inteligência. 

2) Afalata dabbarun. 

Isto pergunta porque é que não mergulhamos profundamente no fenómeno meditativo da 

nossa Consciência Holística. 

3) Afalata fakkarun. 

Isto pergunta porque é que não estamos em Consciência Holística desperta --- livres das 

atividades perversas do egoísmo e egotismo -        --  na energia pacífica de Luz e 

Divindade. A bênção e a perceção interior de compreensão e compaixão é suprema --- não 

os conceitos emprestados e interpretados e conclusões de qualquer livro, no entanto 

considerado Sagrado. A resposta adequada baseada no entendimento tranquilo é necessária 

em todas as situações --- não as reações assertivas ou arrogantes dos empreendimentos 

mentais. 

4) Agora, vamos relembrar uma afirmação do Sagrado Profeta Maomé como se encontra no 

Hadis: 

Man arfa nafsu fa khad arfa rabbu. 

Isto quer dizer “Aquele que conhece o seu ser (psique separativa “eu” dissolvendo-se para 

despontar em Vida --- o verdadeiro SER) conhece o Senhor”. 

 

Uma recente publicação da revista “Time” reportou os seguintes números: --- 

Cristianismo – 2,2 mil milhões 

Islamismo – 1,6 mil milhões 

Hinduísmo – 1,0 mil milhões 

Budismo – 0,5 mil milhões 

Comunismo & outros – 1,5 mil milhões 

 

Se entendermos as próximas proposições, então só existiria Humanidade --- nenhumas 

fraudes de atividades auto-centradas sob a bandeira da religião. Na verdade, religião 

significa o reunir de toda a energia para entender “o que é” e não desperdiçar a elegância 

dessa Energia caindo “naquilo que devia ser” de acordo com as limpezas cerebrais 

disponíveis sob várias máfias religiosas. 



 

a) A cruz do Cristianismo conduz-nos a cancelar (a linha horizontal indica cancelamento) a 

nossa “condição-eu” (a linha vertical indica o “eu”), para estarmos disponíveis para a 

Consciência Holística não-divisiva que também inclui a consciência separativa somente 

para o desempenho das tarefas diárias. 

b) Islão significa Paz, mais uma vez significa a negação da “condição-eu” --- não a busca & 

paradoxos do “eu” sob qualquer bandeira. 

 

Depois das torres terem colapsado e terem assentado em conjunto com o cascalho e as 

cinzas, foi descoberto um documento na bagagem de um dos sequestradores do 11 de 

Setembro, que tem escrito o seguinte: 

 

“--- Purifiquem a vossa alma de todas as coisas sujas. Domestiquem a vossa alma. 

Convençam-na. Façam-na compreender. Esqueçam por completo algo chamado “este 

mundo”. Orem a suplicação quando deixarem o vosso hotel. Orem a suplicação quando 

forem no táxi, quando entrarem no aeroporto. Antes de entrarem a bordo do avião, orem 

a suplicação. No momento da morte, orem. Abençoem o vosso corpo com versos da 

escritura. Esfreguem os versos na vossa bagagem, na vossa roupa, no vosso passaporte. 

Com os versos devem polir as vossas facas, e verifiquem se a lâmina está afiada; não se 

devem afligir com o vosso sacrifício. 

Lembrem-se que eles podem ser mais fortes do que vocês, mas o seu equipamento, a sua 

segurança, a sua tecnologia --- nada poderá impedir a vossa tarefa. Quantos pequenos 

grupos já venceram grandes grupos sob a vontade de Deus? Lembrem-se, esta é uma 

batalha por causa de Deus. Os Inimigos são os aliados de Satanás, os irmãos do Diabo. 

Não os temam, pois aquele que crê só teme Deus. 

E quando a hora chegar, saúdem a morte pelo amor a Deus. Com o vosso último suspiro 

lembrem-se de Deus. Que as vossas palavras finais sejam “Não existe nenhum deus 

senão Deus!”. 

 

Isto é o engrandecimento (em nome de “Deus”) mais pervertido e paranoico e a 

afirmação mais vulgar do “eu” mesquinho e inferior --- a falsa fragmentação na nossa 

psique interior! 

Pode o Islão ser salvo das interferências dos Mullahs e Imams? 

 

c) Um Hindú é um “Desfazer”! Desfazendo o seu fardo e condicionamento! Desfazer o 

fardo das tretas infames do clericalismo e de inúmeros sistemas de crenças! Yoga (a 

consciência holística não-fragmentada ou Chaitanya) --- e não Viyoga ( conciência 

fragmentada ou Chittavritti) --- é o verdadeiro Hinduísmo. 

 

d) Buda é sabedoria --- Não as ideias desejosas em segunda mão dos Budistas. Buda não 

era Budista. Os seus seguidores são. Seguir é a continuidade da falsa fragmentação “eu” 

no nosso interior. 

 

e) Deixem o comunismo emergir em compaixão e compreensão sem as atividades 

retorcidas e conspirativas da “condição-eu”. 

 



f) Na publicação da “Time” de 18 de Novembro de 2013, é dito, que de acordo com um 

jornal científico, existem 8,8 mil milhões de planetas que são semelhantes em tamanho e 

temperatura à Terra. E nós somos um de cerca de 7 mil milhões de humanos neste 

planeta. Mas nós somos tão importantes e grandes que muitas estrelas e planetas estão a 

dirigir o nosso “destino” e nós estamos a controlá-los, colocando nos nossos dedos anéis, 

joias e pedras! 

 

g) O Papa Francisco do Vaticano disse recentemente: 

“Temos de dizer, “ Não”, a uma economia de exclusão e desigualdade.” Num ataque ao 

capitalismo global, ele exortou os líderes mundiais a ajudarem a combater a pobreza. Ele 

também requereu à Igreja Católica e ao papado para fazerem reformas e se tornarem 

mais compassivos. Façamos uma reverência a este Papa Sagrado. 

 

 Devido a uma série de programas pesados e a muita atividade, as mensagens não 

puderam ser escritas e enviadas para os Kriyabans durante muito tempo, apesar de 

profundas ligações com todos, através da Energia do Entendimento, continuarem sem 

cessar. 

                                     

Jai Nova Kriyaban 

 

 


