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Assuntos para ponderação 

 

1. Heraclito foi ignorado na Grécia por ser “Obscuro”! Se fosse na Índia, teria 

sido adorado e respeitado como uma Pessoa Iluminada! Para ele, “Deus” não é 

uma pessoa, mas um Processo -- a Existência. A Vida é um Processo. A árvore 

é um processo. O rio é um processo. Toda a Existência é um Processo. A Mente 

– Ego é estagnação. Só a Mudança ( Processo ) nunca muda – é Eterna. A 

Morte da estagnação ( Mente – ego: Inimigo da Vida ) é a única revolução ( Só 

Vida ). A Vida nunca morre! Os sistemas de crenças estão mortos. Viver é 

êxtase! O apego – aversão é o inferno. O afecto é o céu! Heraclito nunca foi a 

uma igreja! “ A Vida não é um esforço, é uma celebração”. “ A intolerância é a 

doença “sagrada” – Murmurou Heraclito – “conversão é perversão”. “ Sejam 

religiosos, mas não sejam vítimas da intolerância” – proferiu – “ Sejam 

humanos, não escolham rótulos.”  

2. Lao Tzu é extraordináriamente simples! Para se ser um Budista, a “meditação” 

pode ajudar. Para se ser um Taoísta, isso não ajudará; porque o meditador ( a 

condição-”eu” ) será o bloqueio. O Tao existe, mas o Taoísmo não. Confúcio 

não estava em êxtase, era somente erudito. Ele não conseguia ajudar-se a si 

mesmo, então foi ter com Lao Tzu. E perguntou-lhe “Que dizes acerca da 

moralidade? Como se deve cultivar um bom carácter?” Lao Tzu riu-se e disse: 

“ Se tu não és moral, só então a questão da moralidade surge! Tu pensas em 

cultivar o caráter , quando não o tens! A compreensão – compaixão não tem 

nenhum “Carácter”!  Não cultives conceitos e conclusões, sê somente natural! 

Mas Confúcio não conseguia compreender, estava tão cheio de construções 

mentais emprestadas ( vindas de outros ). Ele teve medo do vazio, da 

totalidade, da santidade que havia em Lao Tzu. Sentiu que Lao Tzu era 

perigoso!!! Um Mestre é a morte das pequenas e pretensiosas mentes. Lao Tzu 

era um Buda vivo! Ninguém pode fazer dele uma comédia de sofrimento, tal 

como os Cristãos fizeram com Jesus, mantendo-o pendurado durante dois mil 

anos com uma cara triste e comprida. Qualquer ideia sobre o “Tao” não é o 

Tao! 

Jesus disse: “Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra!” Os Cristãos 

continuam a não entender o significado destas palavras de Jesus, porque elas devem 

ser de Lao Tzu! Lao Tzu permanece só – indiferente! Ele mantém-se em existência. 

Lao Tzu e Lahiri Mahasaya são humanos nos quais a Existência celebra.  

3. Friedrich Nietzche era um místico por excelência. Infelizmente, nasceu no 

Ocidente, onde a meditação ( o apagamento do “eu” ) não era conhecida. A 

viagem ao nosso interior não era para ele conhecida. É por isso que afirmou: --

”Deus está morto”, em vez de dizer: – Deus, como lixo das perversões da 



mente, tais como ganância, medo, ciúme, busca de consolo através de sistemas 

de crenças, não existe no céu; mas a Divindade, está na santidade da percepção 

holística sem divisões, no nosso ser interior. Quando escreveu acerca da “ 

Vontade de Poder”, apontou em direção à sabedoria e percepção em todas as 

situações, do “que é”, em vez de perdermo-nos a especularmos “o que deveria 

ser”, de acordo com a loucura de uma mente paranóica-pervertida e as suas 

actividades maléficas, de modo a dominar o mundo. 

 Foi deste último modo que Adolf Hitler se tornou discípulo e profeta de Nietzsche! E 

a Segunda Guerra Mundial foi o resultado! E oito milhões de judeus e ciganos foram 

mortos através destas maquinações a sangue frio!  Sem percepção holística, 

Nietzsche criou um Hitler suíno-palerma-imbecil 

4. Um homem embriagado que tresandava a vinho e cigarros entrou num 

autocarro e atirou-se para um lugar o lado de um padre católico. O bêbado 

então olhou para o incomodado padre e disse – “ Hei padre, tenho uma 

pergunta a fazer-lhe. O que é que causa artrite? “   

O padre disse secamente: A vida amoral. Demasiado álcool, fumar, e ser um 

mulherengo desenfreado. 

” Durante um momento fez-se silêncio. O padre sentiu-se culpado por ter reagido de 

forma tão veemente a um homem que necessitava obviamente de compaixão cristã! 

Então, virou-se para o bêbado e disse: “Filho, eu não queria ser tão duro. Há quanto 

tempo é que sofres desta aflição e dor?” “Aflição?” disse o bêbado,”Eu não tenho 

artrite. Eu vi somente no jornal que o Papa sofre disso.” 

5. Rabiya al-Adabiya tinha um convidado Hassan, que ficou chocado por ver que 

ela tinha feito correcções no seu livro do Corão, o que não pode ser tolerado 

pelos muçulmanos. Então ele reclamou com ela,que por sua vez lhe disse:”Que 

fazer? Quando vi a frase: “Quando vês o Diabo, odeia-o.” Tive de a apagar, 

porque o ódio, de alguma maneira, desapareceu em mim. Só existe amor.” E 

quando Hassan estava a rezar, ela atingiu-o dizendo: “O que é que estás a 

rezar? Por favor abre a porta? As portas nunca estiveram fechadas! Entra 

simplesmente em êxtase! Entra no teu interior. Todo o cosmos é teu!” E na 

verdade assim é! Al-Hallaj Ali Mansur, um Monge Sufi, também gritou em 

êxtase: – “Huq,Huq,Anaal Huq”! 

 Hassan uma vez levou Rabiya até ás margens de um rio e declarou que conseguia 

andar sobre as águas do rio. E depois convidou-a a acompanhá-lo. Rabiya disse, 

“Para quê?” Hassan respondeu, “Discutiremos profundamente as palavras do Profeta 

no Corão, para que nunca te atrevas a fazer nenhuma correcção ao Texto Sagrado.” 

Rabiya sorriu e disse, “Porque não voamos para as núvens lá em cima e flutuamos 

por ali discutindo o Texto?” Deste modo deu uma resposta adequada a Hassan. Ela 

nunca se tinha sentido atraída ou interessada por quaisquer milagres. Só os tolos 

sentem isso. 

6. Jalaluddin Rumi disse: “Movam-se no interior, mas não se movam de modo a 

que o medo vos faça mover”. Isto é a essência desta bonita e extasiante dança 

Sufi, de andar à roda e à roda com um chapéu e umas vestes magníficas. Nos 

retiros de Pamporovo, um devoto dedicado da Kriya Yoga faz esta dança tão 

bem, trazendo alegria a todos os participantes. O ponto mais interessante aqui é 



a arte da vigilância. Toda a dualidade, bem no fundo, se dissolve. 

7. Um satori é morrer para a mente para renascer em Vida, aqui e agora. 
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