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MENSAGEM  de GURU POORNIMA 

 

1)        A liberdade em relação à imaginação, a liberdade em relação ao desejo 

daquilo que queremos ver concretizado, a liberdade em relação ao esforço que 

é uma rasteira do ego, a ausência de todos os movimentos da mente, é, o estado 

natural da VIDA. 

2)        As actividades perniciosas do pensamento nascem de alguma espécie de 

defeito neurológico. Assim, qualquer coisa que nasça a partir da mente é 

destrutiva. 

3)        A função que o cérebro tem no corpo, é só para tomar conta das 

necessidades do organismo físico e para manter a sua sensibilidade, enquanto o 

pensamento, através da constante interferência sobre as percepções sensoriais 

destroi a Inteligência Natural do corpo. 

4)        O Silêncio é êxtase, não é o estado estúpido de um cérebro morto, que os 

denominados “buscadores espirituais” imaginam. O Silêncio é a virtude da 

extraordinária Percepção Holística Existencial. 

5)        O homem está sempre em busca de algo – dinheiro, poder, sexo, amor, 

experiências místicas, verdade, iluminação e é esta busca que o mantém fora 

do seu estado Natural. 

6)         A mente humana tem o crédito de inúmeras invenções destrutivas. De 

longe, a mais destrutiva de todas, e aquela que tem gerado as piores corrupções 

na mente humana, é a invenção de Deus – o lixo fedorento da mente e das suas 

manias. 

7)          O “Eu”, nasce do medo, vive em medo, funciona em medo e morre em 

medo. 

8)          É um facto evidente, que quando não tens um problema, inventas um. Se 

não tens um problema não sentes que estás a viver!!! 

9)           Abandona todos os condicionamentos impostos pela sociedade. 

10) Os ensinamentos de Swadhyay estão para além da capacidade de serem 

      ensinados, são só uma descrição do modo em que a Vida vive, no estado em que a 

mente cessa de interferir com o Estado Natural da Vida. O Estado Natural ( 

Sahajaavastha ) é despido de todos as desordens da mente e maquinações da psique. 

11)      O afecto não é algo que se move daqui e flui na direção só de alguns 

indivíduos, mas o Amor de cada Um flui na direção de todos em redor. 

12)      Qualquer coisa que uma pessoa faça para se libertar de algo, seja por que 

razão for, destroi a sensibilidade, a pureza, e a liberdade da Vida e a sua Divindade. 

13)       Tudo o que é necessário para a sobrevivência de um organismo vivo já aqui 

está. Qualquer coisa adquirida e reunida através das buscas da mente, não se compara 

com a tremenda energia do entendimento disponível no corpo humano. 

 

14) Existem momentos de felicidade e existem momentos de infelicidade. 



Mas a procura para estar em permanente felicidade é a fonte de toda a 

infelicidade. 

15) O pensamento é a pior alternativa à acção da percepção. O pensar 

constante consome a energia viva. Portanto, por favor, ajam a partir das 

percepções; e não a partir do conhecimento emprestado ( de outros ). 

16) Negar a si mesmo as necessidades básicas da vida não é um sinal de 

espiritualidade, mas um estado neurótico da mente. 

17) Na natureza, não existe nenhuma morte nem nenhuma destruição. O que 

acontece é o remisturar de átomos. Se existe uma necessidade para manter o 

equilíbrio da “energia” neste universo, ocorre a morte. 

18) Quando já não és prisioneiro da dicotomia do certo e errado, ou bom e 

mau, não consegues fazer nada errado. Enquanto permaneceres prisioneiro 

desta dualidade, o perigo é que farás sempre o errado. 

19) As poluições atmosféricas são inofensivas quando comparadas com as 

poluições espirituais e religiosas que pululam por todo o lado. 

20) Isto é fundamental. A “condição-Eu” tem de se render totalmente ao que 

“É”. Isto não pode acontecer através de qualquer esforço ou volição. É um 

estado de rendição onde todos os esforços ( enganos do ego ) chegaram ao 

fim, onde todos os movimentos na direção de ser algo, chegaram ao fim. 

21) O que está a ser ensinado, não nasce do pensamento. Estas são somente 

palavras que jorram do estado Natural, esão para além da estrutura do 

pensamento. 

22) Cada célula do teu corpo tem consciência própria. 

23) O medo é mesmo aquilo de que não te queres livrar. Se o medo acabar; a 

tua “condição-tu”, o mito mente, morrerá. 

24) Todas as actividades intelectuais da psique “Eu” ou da mente “Eu”, por 

mais extraordinárias que possam ser, são inúteis. Podes criar uma estrutura 

tremenda de pensamento que não é de todo uma percepção interior. As 

percepções interiores não são as permutações e combinações da actividade 

de pensar de um pequeno e pretencioso “Eu”. 

25) Um verdadeiro guru é alguém que te diz para deitares fora as muletas 

que a mente tanto aprecia. Ele pedir-te-á para andares, e dir-te-á que se 

caires, erguer-te-ás e andarás outra vez naturalmente. 

26) O aborrecimento é um poço sem fundo. Enquanto pensares que há algo 

mais interessante, mais importante, mais significativo para fazer do que 

aquilo que na verdade estás a fazer, não tens nenhuma maneira para te 

libertares do aborrecimento.  

27) O que está a ser enfatizado é que as pessoas estão a tentar resolver o 

nosso problema humano básico, através de uma abordagem psicológica, 

enquanto o problema actual é neurológico; que através da Prática de Kriya é 

tratada de forma natural. 

28) Seres quem és, requer um extraordinário estado desperto ou  percepção 

holística. Mas já és abençoado com esta percepção holística. Não é 

necessário que alguém ta dê, nem ninguém consegue tirar-ta. Aquele que a 

deixa expressar-se a si mesma à sua maneira, está no seu estado Natural. 



29) A mente nunca pode tocar a Vida. Enquanto um indivíduo, qualquer, 

continuar a sujeitar-se e a seguir alguém em assuntos espirituais, então, está 

perdido! 

30) Sempre que a iluminação acontece, acontece só aqueles que deixam a 

sua busca por completo e totalmente. 
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