28 – RELIGIÕES – A VERDADE ACIMA DE TUDO

Multiplica-se o número de seitas, igrejas e religiões, cada uma garantindo ser a única
verdadeira. Isso gera profunda insegurança nas pessoas que ainda andam nas trevas,
atordoadas com o fanatismo religioso de algumas pessoas. Por outro lado, há um número cada
vez maior de pessoas que buscam a paz interior diante do bombardeio dos meios de
comunicação, invadindo a privacidade do lar. Observam-se indivíduos com uma parafernália
de meios eletrônicos entupindo os olhos, os ouvidos e a mente, sem chance de se encontrarem
consigo mesmos e com as outras pessoas.
A melhor solução é buscar o Mestre Interior que está em todas as pessoas, através da
introspecção e da meditação pela Sahaja Yoga. Existem diversos grupos de buscadores e cada
pessoa tem plena liberdade para descobrir o seu grupo. A peça teatral “Assim na Terra como no
Céu” (Ver texto nº 19) auxilia as pessoas a encontrar a Paz Universal.
A Sahaja Yoga é gratuita e desvinculada de qualquer religião ou tendência política. Ela
revela a base comum de todas as religiões, permitindo a pessoa ser o seu próprio mestre e
conhecer melhora a sua religião. Assim as pessoas viverão em paz, cada uma na sua igreja,
livrando-se do fanatismo e de todas as ilusões, pois religião se vivencia e não se discute.
Não existe qualquer pessoa ou entidade, nem sequer uma igreja ou religião, que esteja
acima da Verdade, que liberta as pessoas de todas as formas de dominação. A Verdade é única e
pode ser encontrada pela introspecção e pela meditação, porque cada ser humano foi feito à
imagem e semelhança de Deus.
Com total desapego e profunda humildade, perdoando a tudo e a todos, principalmente a
si mesmo, mergulha-se num imenso oceano de amor e de compaixão, que é o Reino dos Céus,
abrangendo todas as criaturas no regozijo infinito de viver em plenitude.

