
MENSAGEM 84

Paris, Dezembro 23, 2005

“Sutras de S. Tomás” (Afirmações de Jesus)
(Continuação da mensagem 83)

Sutra 12 – Jesus disse aos seus discípulos: façam a comparação comigo e digam-me a quem me assemelho.
Simão Pedro (pedra, conceptualismo) respondeu-lhe: tu és como um anjo bom e justo.

Mateus disse-lhe: tu és como um sábio cheio de conhecimento.
Tomás disse-lhe: Mestre, a minha boca é incapaz de dizer com quem te assemelhas. Jesus disse: Eu

não sou teu Mestre, porque tu estás embriagado, tu ficaste embriagado na fonte borbulhante e pura que
eu fiz brotar.

E Ele (Jesus) levou-o, retirou-se e disse-lhe três palavras; agora quando Tomás se aproximou dos
seus companheiros, perguntaram-lhe: O que te disse Jesus? Tomás respondeu: se eu vos disser apenas uma
das palavras que ele me disse, vós ides pegar em pedras e atirar-me-eis essas pedras; e fogo surgirá das
pedras e queimar-vos-á.

A Consciência Desperta (Jesus) é interpretada como “isto” e “aquilo” transformados em abstracções,
pelo fenómeno de condicionamento mental, encoberto como devotos, discípulos, etc. Mas um outro corpo
tocado pela consciência desperta (Tomás) ficou estupefacto e, consequentemente, foi incapaz de vulgarizar
pela verbalização! Consciência Desperta e Consciência Desperta – não existem os dois! E o mestre da Consciência
Desperta (Jesus) gritou: “Eu não sou teu mestre!” Mestre e discípulos são um só. Então a Consciência Desperta
gerou três palavras que estavam para além de todas as palavras.

SAT (COSMOS) CHIT (INTELIGÊNCIA PURA) ANAND (ÊXTASE)

Estas palavras não têm nada a ver com a mente separativa (pedra)! Mas a pedra tem fogo escondido
dentro de si. Então se eles continuam a ouvir, o fogo (vida) vai queimar o peso da mente.

Sutra 13 – Jesus disse: Se aqueles que vos lideram disserem para vós: “Vejam, o Reino é no céu”
então os pássaros do céu precedem-te.

Se eles te disserem: “está no mar”, então os peixes te precederão.
Mas o Reino está dentro de ti e também fora de ti.
Se vós vos conheceis a vós próprios, então tornar-se-ão conhecedores e saberão que são filhos do

Pai vivo.
Mas se vós não vos conheceis a vós mesmos, então estareis na pobreza e sereis a pobreza.

Jesus (Consciência Desperta) diz: Vê a vulgaridade da mente pregando algo que não conhece de todo!
Apenas prega falso conhecimento emprestado dos outros! A libertação das crenças é o reino e esta liberdade
está em toda a parte dentro e fora. Este despertar para a vida é a integração do mortal (Filho) com a imortalidade
(Pai).

Mas este despertar continua adormecido na ambição e abstracção da mente, existe apenas a pobreza
dos paradoxos & perversões.

Sutra 14 – Jesus disse: abençoado é o homem que sofreu, ele encontrou a vida.
Jesus disse: Olha para aquele que está vivo, enquanto viveres, para que não morras e ao tentares

vê-lo não sejas incapaz de o ver.
Eles viram um Samaritano carregando um cordeiro no seu caminho para Judeia.
Ele disse para os seus discípulos: porque é que este homem carrega o cordeiro com ele?
Eles reponderam: Para o poder matar e comer.
Ele disse para eles: Enquanto ele (o cordeiro) for vivo, ele não o comerá, mas apenas quando ele

o matar e o cordeiro se tornar num cadáver.
Eles disseram: caso contrário ele não será capaz de o fazer.
Ele disse para eles: Vós próprios, procurem um sítio para vós e repousem para que não se tornem

cadáveres e sejam comidos.
Jesus disse: Dois descansarão numa cama: um morrerá, o outro viverá.

A Consciência Desperta (Jesus) revela: sofrimento, uma piedosa agonia que não pertence à mente,
desperta a compaixão que emerge na vida. A desarmonia entre os seres vivos deve-se à escuridão & desordem
da mente que não é a vida. Então despertem para a harmonia e ordem da vida! Alimentar a mente é matar a
vida. Promover a gratificação da mente é perverter a graça da vida. Comer o cadáver dos conceitos e conclusões
dos outros é o finalizar da qualidade viva da vida. Despertem para o vosso verdadeiro “eu”, a vida. “Tu”, como
mente, irás ser explorado e devorado (por gurus & homens bons) enquanto o teu falso “eu” é meramente um
cadáver de conceitos emprestados.



A Consciência Desperta (Jesus) grita: crença e bênção é uma cama! – a crença morre para a bênção
viver.

Sutra 15 – Jesus disse: Eu sou a luz que está acima de todos, Eu sou o todo, e o todo vem de mim
e o todo realiza-se em mim.

Corta um pedaço de madeira e eu estarei lá; levanta a pedra e lá me encontrarás.

Isto é o Bhagawat Gita:

Brahmarpanam  Brahmahavir  Brahmagnau  Brahmanahutam
Brahmaiva  Tenagantavyam  Brahmakarma  Sanadhina

Isto é tudo consciência desperta. A vida abraça todo o universo. É apenas vida, nada mais do que vida.
Não pode ser contida nos produtos manufacturados pela mente (morte). Vejam a Vida em todo o lado. Não a
procurem apenas nas igrejas, sinagogas, mosteiros, templos e centros de meditação!

Sutra 16 – Jesus disse: quem estiver próximo de mim, está próximo do fogo e quem estiver longe
de mim, está longe do Reino.

Jesus disse: Venham a mim, porque a minha canga é simples e o meu comando é gentil.
Jesus disse: Aquele que beber da minha boca tornar-se-á como eu sou e eu próprio me tornarei nele,

e as coisas ocultas lhe serão reveladas.

A Consciência Desperta é o fogo de ver. Rudraksha. Não desperto significa fora do “Reino”. Consciência
Desperta é fácil e sem esforço. “Deixar ir” é a liderança do Senhor. Yoga é a união (jugo).

A bondade é gentil. “Melhor” é o inimigo da bondade, isto é rude e escroque. Esteja disponível para
o despertar escutando os lábios vivos do corpo que explodiu na Consciência Desperta! Só então o vosso corpo
poderá explodir na luz da Consciência Desperta. A dualidade entre Guru e discípulo desaparecerá para que a
Divindade surja. A santidade oculta revelar-se-á.

Sutra 17 – Jesus disse: Abençoados são os que estão sozinhos (em solitude) e eleitos para o vazio,
porque encontrarão o Reino; e porque vieram de lá, voltarão de novo para lá.
Jesus disse: se vos disserem: “ qual é a vossa origem?”, respondam-lhes: “nós viemos da luz, onde a luz é
originária de si própria.

Se eles vos perguntarem: “qual o sinal do vosso Pai em vós” digam-lhes “é o movimento e é o
descanso”.

A Consciência Desperta (Jesus) disse: Estar sozinho (all-one-ness = unicidade) é estar em beatitude.
Então seremos elevados pela Inteligência Universal para a acção justa. Então entraremos no Reino (Consciência
Desperta), que é a génese de tudo. Isto é, Luz, isto é Deus, originando-se através de Si-mesmo. A Criação é o
Criador. Não existem Dois! No plano mental e no mundano há sempre dois. “ Não dois” é a verdade da Vida
e do Universo. A libertação do “dois” na psique é a maior iluminação. A diversidade na natureza não abriga a
dualidade.
Deus, como fabricação mental, mundana e material não existe! É apenas a ambição e gratificação última da
mente! Não há nenhum Presidente e Gestor do Reino dos Céus que dispense gratificações e punições de acordo
com as prescrições de um sistema teológico particular, poluindo o sagrado despertar nos seres humanos com
culpas e culpabilidades. Este sórdido trabalho é feito pelos padres e políticos por todo este planeta. Então Jesus
disse: Não “acreditem” em Deus para serdes beneficiários da beatitude Divina! Ele não é o único filho! A
criação é o Pai, a criação é o filho! A Consciência Divina é tão dinâmica quanto o descanso eterno. Isto reflecte-
se nos seres humanos como movimento e descanso.

Sutra 18 – Simão Pedro disse-lhes: Deixai Maria sair do meio de nós porque as mulheres não são
merecedoras da vida.
Jesus disse: Vejam, eu ensiná-la-ei por forma a que eu a transforme num ser masculino para que ela também
possa tornar-se um espírito vivo, semelhante a vós homens. Pois cada mulher que se tornar masculina
entrará no Reino.

Simão Pedro é a pedra estúpida! Ele está pedindo à Energia (mãe) que se vá embora! Mas a Inteligência (Pai)
diz: A energia ligada à Inteligência é uma Energia Inteligente. Não existe o dois! O Todo é Consciência (Reino)
que é mutação.

Sutra 19 – Jesus disse: Um homem tinha amigos e quando já tinha preparado o jantar mandou o
seu servo convidá-los para esse jantar.

O servo foi junto do primeiro disse-lhe: “O meu Mestre convida-te”. Ele disse: “Tenho algumas
queixas a fazer a alguns mercadores que virão ter comigo à noitinha; eu irei fazer-lhes as minhas exigências.
Rogo para que seja dispensado do jantar.



Ele foi ter com o outro e disse-lhe: “O meu Mestre convidou-te”
Ele disse-lhe: “eu comprei uma casa e eles necessitam de mim por um dia. Não terei tempo nenhum.
Ele foi ter com outro e disse-lhe: “O meu Mestre convida-te”. Ele disse-lhe: “O meu amigo vai se

casar e eu devo organizar o jantar; não poderei ir. Rogo para que seja dispensado do jantar.”
Ele foi ter com outro e disse-lhe: “O meu Mestre convida-te”
Ele disse-lhe: “Comprei uma quinta, tenho que ir buscar o dinheiro da renda, não serei capaz de

ir. Rogo para que seja dispensado.”
O servo voltou e disse ao seu mestre: “aqueles que tu convidaste para o jantar pediram desculpas

por não poder vir.
O mestre disse ao seu servo: Vai pelas estradas fora, traz aqueles que tu encontrares para que eles

possam jantar. Comerciantes e mercadores não entrarão nos lugares do meu pai.

Jesus (Consciência) está a chamar a atenção para a “profanidade” do mundano e a sua vulgar falta de
consciência e também para o sacralidade do nada e da inocência.

Esta inocência é beleza que recebe o convite do Discernimento & Inteligência (Insight & Intelligence).

Sutra 20 – Os seus discípulos disseram-lhe: Quando é que acontecerá o repouso dos mortos e quando
é que surgirá o novo mundo?

Ele disse-lhes: O que esperavam, já chegou, mas vós não o sabeis.
Os seus discípulos disseram: vinte e quatro profetas falaram em Israel e todos falaram acerca de

ti.
Ele disse-lhes: Vocês mandaram embora aquele que está vivo e que está perante vós, e falaram

acerca dos mortos.
Jesus disse-lhe: Eu lancei fogo sobre o mundo, e vejam, eu protejo o mundo até que ele fique em

chamas.

A santidade de ser perde-se no embuste do tornar-se.
A consciência perde-se na antecipação.
Uma existência de alegria/ é sabotada pela “experiência” de alegria.
A energia existencial perde-se em expectativas.
Viver os ensinamentos não é possível através da manipulação mental dos próprios ensinamentos.
A ratificação do conhecimento feita pelos profetas mortos é mais importante para a mente estúpida do

que a compreensão dos fenómenos que se passas no corpo dum mestre vivo.
A Consciência Desperta (Jesus) confirma que está lançando fogo e criando explosões internas através

de alguns corpos humanos independentemente de esses corpos serem designados ou reconhecidos como Gurus
ou Mestres, ou não. E esta explosão interna e este fogo ardente continuarão até que a separatividade na
consciência humana esteja reduzida a cinzas para ser anunciada a nova consciência divina, liberta da cultura
de matar e ser morto, sob a supervisão monstruosa de padres e políticos.

Sutra 21 – Jesus disse: Se realçarem aquilo que está dentro de vós, aquilo que têm salvar-vos-á. Se
não tiverem isso dentro de vós, aquilo que não tendes matar-vos-á.

Jesus disse: Deixai que aquele que procura não pare de procurar até que encontre. E quando ele
encontrar, ficará perturbado, deslumbrar-se-á e reinará sobre tudo.

E ele disse: Aquele que encontrar esclarecimento nestas palavras, não provará a morte.

A Consciência declara que não há nenhum “Salvador” lá fora / no exterior a funcionar como um líder
da máfia salvando apenas aqueles que são cristãos frequentadores da igreja! Porque o próprio “Salvador” não
era “cristão”, apenas os seus “seguidores” o são! E estes “cristãos” estão determinados a ir para o inferno sob
a liderança do piedoso Presidente da nação mais poderosa e do Papa dessa parte do planeta, onde milhões de
“não-cristãos” foram impiedosamente massacrados para “purificação” da terra. Jesus terá certamente um
trabalho duro para “salvar” todos estes cristãos.

Por isso, Jesus disse: Aquilo (Consciência) que vos salva (mente) já está dentro de vós (corpo). Por
amor de Deus, acordem! Se não acordarem, não terão a consciência. Esta falta de consciência, na realidade,
matar-vos-á.

A Consciência Desperta (Jesus) diz: Não te comprometas com a mente, com as suas manipulações e
os seus enganos.

Mas quando acordarem dos jogos da mente estarão em apuros! A mente crucificar-vos-á! Mas, por fim,
vocês (como consciência) ficarão maravilhados e serão supremos em todo lado.

E Jesus (Consciência Desperta) disse: Aquele que compreender estas afirmações sairá do ciclo de
nascimento e morte (Jivan-Mukta) e provará da imortalidade apesar de ser um mortal.

Feliz Natal e um Bom Ano Novo
A todos os Kriyabans e a toda a Humanidade


