Mensagem 309
Paris (França) 23 de Setembro de 2015

Quintessência da Energia do Entendimento.
“Tentem, sem esforço, viver num silêncio sem futuro, onde existe morte em cada respiração.
A arte de viver a vida em amor, é a arte de morrer momento a momento, para a mente e as suas
divisões e deceções; conclusões e confusões; ganância e credulidade; buscas e paradoxos; caprichos
e imaginações; dor e agonia.”

Contemplações:
1. Compreendam o sofrimento e o sofredor em vez de especularem acerca da felicidade!
2. Estejam em Existência em vez de ansiarem por experiências induzidas pelo pensamento,
engendradas através das informações culturais adquiridas e reflexos condicionados.
3. Nenhuma-ação é, a mais elevada forma de ação!
4. Ter sucesso é falhar!
5. Perceber o falso como falso é a liberdade da Verdade e Confiança.
6. A meditação deliberada é o diabo.
7. A Consciência Religiosa não tem nenhuma crença.
8. A Perceção interior não tem nenhuma imagem.
9. O esforço aprisiona-nos.
10. “Nenhuma-esperança” não é desesperança!
11. “Nenhum-pensamento” não é ser negligente!
12. “Nenhuma-ação” não é inação!
13. A motivação não tem motivo algum.
14. A Vida é Divindade, a mente é ilusão.
15. O relacionamento é espelho.
16. A existência iluminada não é um enredamento-egóico.
17. “Dois” é tragédia. “Um” é uma farsa. “Nenhum-dois” é a derradeira Verdade!
18. Ego é a Consciência torturada!
19. Só o trivial pode ser ensinado. A Verdade é percebida; acontece automaticamente em alguns
seres, nos quais não existe nenhum traço de tornar-se ou vir a ser algo!
20. Exteriorizar Deus é a atividade mais destrutiva do homem.
21. A tua “condição-tu” nasceu do medo, vive em medo, funciona em medo e morre em medo!
Estás a viver? É por esta razão que Kabir exclamou: Nesta cidade, só os mortos vivem! (Ye
Murdo Ka Gaon Hai).
22. Amor não é desejo, atração ou apego. É um estado de estar livre de motivos autocentrados,
com amizade e afeição por todos.
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