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Moscovo, segunda-feira, 22 de Maio de 2006.

Acerca da Perseguição Egoísta do Sucesso e da Subtil Percepção do “Sagrado”

Numa sessão de ensinamento de Kriya Yoga, em Plobodiv, na última semana de Fevereiro
de 2006, aconteceram alguns ensinamentos espontâneos, os quais tocaram profundamente os kriyabans
da Bulgária. Eles sugeriram que estes deveriam aparecer como uma mensagem no website. Visto que
tudo proveio de um total vazio, não foi possível escrever uma mensagem sem que o manuscrito do
Satsang fosse redigido a partir de gravações e enviado ao orador, Shibendu Lahiri (SL). De momento,
o corpo (SL) está a sofrer com uma severa dor ciática e, por isso, tem tido algum descanso. Em
consequência, esta mensagem é apresentada pelos kriyabans russos, para que a coloquem no website,
depois de se editar o documento original recebido da Bulgária.

Por mero acaso, Shibendu estava a ver um encantador anúncio da CNN, na TV. Estavam a
mostrar um enorme e reluzente arranha-céus, da zona mais elegante de Nova Iorque. E um homem
ricamente vestido saiu, em grande estilo, dum carro fabuloso. Ele utilizou um luxuoso elevador para
chegar ao seu magnífico escritório e sala de conselho de administração. Sentou-se na sua cadeira de
patrão e veio muita gente que o saudou, e ele deu instruções. Os subordinados começaram a apressar-
se, num frenesim, receosos, porque estas instruções tinham de ser acatadas, imediatamente, com
extrema eficiência, pois, de outro modo, seriam despedidos do emprego. E, em seguida, o patrão disse
com um grande sorriso: “O meu filho era um vice-presidente, número 2 na minha companhia, mas
despedi-o porque o achei ineficiente. Eu disse-lhe:

“Fora deste emprego, estás despedido”. E ele vangloriou-se e alardeou:
“Reparem, eu disse isto ao meu próprio filho”. A seguir o anúncio mostrava-o viajando,

por todo o mundo em aviões muito especiais, que tinham apenas uma luxuosa primeira classe,
sem nenhuma classe executiva ou económica. Mostravam-no a dormir, em grande estilo, no
meio de sumptuosas decorações e voando por todo o mundo. Em cada país, era recebido por
bilionários e editores de grandes jornais que lhe davam as boas vindas com cumprimentos:
“Nós sabemos que é o maior entre os grandes, que vale cem biliões de dólares! Oh! Você é o
máximo”. E depois disto, aparece uma grande legenda, no fim do anúncio: Prove o doce sabor
do sucesso!”

E uma coisa estranha aconteceu no corpo de Shibendu. De repente, ele estava a recordar-
se de um cão numa pequena viela de Varanasi, Índia. As ruelas de Varanasi estão pejadas de
muitas espécies de dejectos, espalhados por toda a parte, incluindo excrementos humanos,
porque também há sem-abrigo, sem casas de banho. E o cão estava a cheirar e a examinar
vários excrementos e, de seguida, começou a comer, talvez a mais apetitosa excremento, com
imensa alegria. Agora, a percepção sensitiva básica do cheiro no corpo do cão classificava o
fétido cheiro da porcaria como um cheiro muito doce. E devido a tal classificação o cão
começou a saborear o “doce” cheiro da porcaria! Paralelamente, a percepção sensitiva no corpo
do bilionário o classificou tudo o que estava disponível para ele como doce cheiro de sucesso
e, por isso, ele estava a saborear o doce cheiro do sucesso com toda a sua fantástica gratificação.
Na dimensão do vazio, que é consciência total, não é possível estabelecer uma divisão entre
saborear o cheiro da porcaria pelo cão e saborear o cheiro do sucesso pelo bilionário.

Mas um é desdenhosamente chamado (d-o-g), c-ã-o, e o outro adorado como o oposto
(g-o-d), d-e-u-s, porque um homem com o poder do dinheiro é o Secreto poder de DEUS, do
qual falam todos padres de todas as religiões!



Ora, este cão na pequena ruela de Varanasi não vai destruir o planeta, mas este deus
da CNN vai provavelmente fazê-lo, por causa da sua terrível ambição e avidez, as quais são
adoradas como “sucesso”. De facto, estas são as pessoas que manipulam, com os seus secretos
e sinistros desígnios, para indigitarem Presidentes e Primeiros-ministros, em cada país, para
que os respectivos desejos de sucesso continuem invictos. E este homem também vai à igreja
e reza a Deus, talvez porque Deus seja o seu derradeiro elemento de avidez. E o seu “Deus”
também o vai ajudar a destruir o planeta num holocausto nuclear, porque tal “Deus” pertence,
infelizmente, somente a tal homem. Deus como Vida salvará o planeta e deus enquanto mente
vai destrui-lo. Obrigado ao Deus que se manifesta como cão, mas excomungue-se o deus que
produz avidez. Portanto, invoque-se o Deus da libertação da mente e condene-se o deus das
fragmentações da mente.

Portanto este homem que vale cem biliões de dólares mantém 90% da humanidade na
dolorosa miséria da pobreza e o deus da mente, da sociedade como também da igreja que essa
mente criou, está a ajudar esse homem no apreciar o “doce cheiro do sucesso”. E a subtil
percepção da Santidade, do Sagrado, o inominável e o imensurável, é deixado ao abandono.
Este tipo de homem proclama que está interessado na erradicação da pobreza, mas na verdade
ele está interessado na erradicação da gente pobre! E os sistemas: teológico, social, económico,
político e todos os outros arquitectados pela mente ávida e pelo sinistro ego estão a ajudá-lo
a realizar implacavelmente este trabalho de aniquilar homens comuns, criando conflitos a todos
os níveis das acções humanas.

Nenhum presidente, Primeiro-ministro. Papa, paramahamsa, rabi, mullah, guru, giri
irão dar ouvidos ao profundo ensinamento na dimensão da vida e inteligência (e não na
dimensão do engodo e do seu “intelecto”). Eles aí estão empenhados em destruir este planeta
através das ideias que adoptaram de outros e através dos seus conceitos, de maquinações da
mente e perversões do ego. Somente pessoas simples e comuns como vós, kriyabans, irão
talvez ouvir.

Por amor de Deus, ouvi.


