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                                                                                         Paris, 20 de Julho de 2019 

 

 

           Foi enviada uma carta para um querido Kriyavan cujo corpo foi atingido 

           por cancro no sangue, técnicamente chamado de Leucemia. A carta está  

           aqui apresentada como uma Mensagem, mantendo o nome do Kriyavan  

           confidencial. 
 

           Muito querido.... 
 

           Fiquei chocado e espantado ao saber que o teu corpo tinha contraído  

           cancro do sangue ( Leucemia). As doenças não respeitam nenhuma 

           pessoa. Surgem com igual virulência para as pessoas boas tal como para  

           as más pessoas. A Kriya Yoga, é como sabes a arte de morrer a cada  

           momento na dimensão da mente, o que é na verdade a arte de Viver  

           cada momento na dimensão profunda da Consciência sem Divisões-da  

           Vida-Divindade. A mente é um mito-- não é real-- apesar de ser váli- 

           da, porque nos ajuda a desempenhar as nossas tarefas diárias nas áreas práti- 

           cas e técnicas. Assim, não nos deixemos ser vítimas da mente. O corpo é 

           a mente grosseira e a mente é o corpo súbtil. Estes têm um início no nas- 

           cimento e um fim na morte. A Vida nem nasce nem morre. 

           Nós somos sempre hóspedes nesta Terra, assim tenhamos a austeridade  

           de um hóspede. A austeridade é muito mais profunda do que somente  

           possuir algumas coisas. Esta palavra “austeridade” foi manchada  

           por “monges”, por “sanyasis”, por “eremitas”. Fraccionámos a  

           Terra em nações, em bandeiras, em “religiões”. Os políticos disfrutam  

           dos seus poderes mantendo as divisões. Eles não querem ver o mundo  

           como um todo. Eles nunca percebem a fealdade dos poderes e do seu  

           sentido de importância, nem a sua atitude tribal em relação à vida.  

           Não têm nenhuma consciência que vá para além da divisão de raça, 

           cultura e “religiões” que o homem inventou. A mente divisiva precisa  

           que os “padres”, os “gurus” lhe digam o que fazer, como se estes fossem  

           deuses na Terra.  
 

           Quanto tempo o homem; que sofre de dor, angústia, 

           ansiedade, medo, prazer, conflito; levará para viver uma  

           Vida em Sanidade. O homem de posses com a sua arma, continua a 

           matar por desporto, comendo qualquer espécie de animais (carne), 

           bebendo vinhos caros como símbolos de status – durante quanto tempo  

           mais continuarão estas parvoíces? As raízes do paraíso encontram-se no  

           enorme vazio, porque no vazio há energia – incalculável, vasta e profunda. 

           Aí existe o “Omkar” – nenhum vestigio de “Ahamkar”.  
 

                                                                 Jai Vida    


