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Mensagem 30 
Dallas, Texas, EUA, 12/Setembro/2000. 

 
 
 As técnicas de Kriya são o recipiente, a verdade é o conteúdo. Transcenda as 

técnicas para chegar à verdade. A verdade começa com a consciência (em total 

tranqüilidade) sobre os caminhos do “eu” que é a entidade subjetiva. A consciência 

estabelecida em uma tranqüilidade que não faz opção, isto é, em absoluta equanimidade, 

conduz ao “vazio”. Este “vazio” é a “totalidade”, o “sagrado”. O “vazio” é a liberdade dos 

conteúdos da consciência separada/individual, isto é, da mente. 

 Os principais conteúdos da mente são o medo e a ganância. O medo, em termos 

mais sofisticados, é chamado de apreensão, agressão, ansiedade, antagonismo, insegurança, 

inibição, estresse, tensão e assim por diante. A ambição, em expressões cabíveis, pode ser 

concebida como ambição, expectativa, especulação, esperança e aspiração. 

 Todas as religiões, seitas e cultos se desenvolvem através da promoção e 

perpetuação do medo sob o pretexto da espiritualidade. A esperança não existe. Todavia, 

não há uma situação desprovida de esperança. 

 Uma euforia e uma extraordinária reunião de energia surgem quando a ganância e o 

medo começam a desaparecer. 

 A iniciação em Kriya não é um mero treinamento em determinadas técnicas. Apenas 

os cães são treinados. Os seres humanos são educados e aceitos para a maturação de sua 

compreensão. A educação não significa o acúmulo de informações e a aquisição de 

conhecimento emprestado, e nem a aquisição de cartas pontuadas direcionadas a você. As 

“pessoas espiritualizadas”, que não possuem tais cartas provindas de instituições de 

credibilidade, adquirem falsos títulos de fontes duvidosas e passam a imprimi-los antes de 

seus nomes com letras grifadas para camuflar a sua ignorância e o seu complexo de 

inferioridade. 

 Quando a educação se torna uma mera acumulação através do intelecto sem a 

lucidez da inteligência, então um estúpido sem educação se torna um estúpido educado. A 

estupidez permanece! 

 Não joguem fora a sabedoria com o conhecimento, o conhecimento com as 

informações e as informações com a poluição destas informações! 
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 Não convertam o Sat Guru, um processo sagrado, em uma personalidade estreita 

que lhes serve para dar um rápido consolo. 

 O processo pode se dar dentro de você, se você se livrar da notoriedade de suas 

noções, antipatias, astúcias e engenhosidades. 

 O Sat Guru significa a conversão! Não de uma religião para outra, nem de um culto 

para outro. Mas da escravidão para o bendito, da miséria ao mais Sagrado, da crueldade à 

compaixão. 

 Desaprendam para aprender. Permaneçam na disciplina como discípulos. Então, um 

e outro (preceptor e participante) resultarão em nenhum! 

 

 

NAMO NARAYANA 

(Render-se à inteligência) 
 




