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 Deus, o Morador 

 

O morador (dehī) é eterno e não tem nascimento ou morte, 

este morador não está vinculado às regras e regulamentos, 

este morador é verdadeiramente Deus. Você é o Deus 

supremo que usa este corpo. 



   

 

 

 Perceba seu Poder Inato 

 

Você é o Paramātma Eterno,  

basta se aperceber do seu poder inato.  



   

 

 

 Cuide do seu Corpo 

 

शरीरमादं्य खलु धममसाधनम्  

(śarīramādyaṁ khalu dharmasādhanam)* 

O corpo é dado para cumprir o Dharma. Assim, para facilitar 

esse uso correto do corpo, ele deve manter-se em bom 

estado. 

(*) “De fato, o corpo é, primeiro, um instrumento do Dharma” – (śarīram = corpo; ādyam = primeiro; khalu = de fato; dharma 

= dharma; sādhanam = instrumento)  



   

 

 

 Não Escute o Mal - Ouça Apenas Deus 

 

“Alimentação através dos ouvidos” 

Os ouvidos também precisam de alimentos sátvicos – puros. Isso 

significa que devemos ouvir apenas palavras sagradas, relatos 

relacionados com as coisas divinas e boas sobre os outros. 



   

 

 

 Evite os Cinco Males 

 

Quando você se livrar dos cinco males associados à poluição da 

fala, visão, audição, pensamento e ação, será capaz de reconhecer 

sua própria Divindade e se tornar Paramātma (Alma Suprema). 



   

 

 

 Evite as Más Companhias 

 

Os jovens de hoje gostam de más companhias. Eles 
enveredam facilmente por maus caminhos. Isso 
equivale a menosprezar e desvalorizar o corpo 
humano, que as escrituras declararam ser a posse 
mais preciosa e rara entre todos os seres criados. 
  



   

 

 

 

A Consciência Dentro de Você – Caitanya 
 

 

 
 
Deve-se perceber que o corpo é capaz de funcionar 
por meio da alimentação, do falar, caminhar, 
crescer etc. por causa da consciência (caitanya) 
dentro dele.  
  



   

 

 

 Mensagem de Patañjali  

sobre Yoga 

 

De acordo com o sábio Patañjali, yoga é o controle da mente 

hesitante. No entanto, não é fácil, embora não seja impossível. Um 

método mais simples seria esforçar-se pela harmonia mental ou 

equilíbrio. 



   

 

 

 

 

 

 

Uma das mensagens que Yājñavalkya deixou é "Não há presente maior que o presente 

do alimento e nenhum Deus maior que os pais. Não há verdade maior do que japa e 

tapas (recitar o Santo Nome e fazer penitência). Não há dharma maior que compaixão e 

nenhum ganho maior que a companhia do bem. Não há inimigo mais perigoso que a 

raiva e nenhuma doença mais grave que o endividamento. Não há morte mais horrível 

que a má reputação e nenhuma riqueza mais valiosa que a boa reputação. Não há 

ornamento mais bonito que o smaraṇa (recordar Deus através do cântico de Seus 

nomes)." 

Assim, Yājñavalkya enfatizou, especialmente em seus discípulos, a extrema importância 

do serviço aos pais e guru, bem como annadāna (distribuição gratuita de alimentos). 

 Mensagem de Yājñavalkya 

  



   

 

 

 Torne-se um Draṣṭṭa 

 

Quando a pessoa percebe sua Divindade inata através da 

contemplação prolongada do Eu, ela se torna um Draṣṭṭa 

(vidente).  

O objetivo final de Bhakti (devoção) é tornar-se um Draṣṭṭa e 

experimentar o mundo com essa perspectiva espiritual. 



   

 

 

 Mantenha o Corpo Saudável 

 

"A Saúde Corporal é altamente essencial até mesmo para 

alcançar os quatro Puruṣārthas (objetivos da vida humana) a 

saber, Dharma, Artha, Kāma & Mokṣa". 



   

 

 Recitação Correta do Oṁkāra 

   

A elocução de oṁkāra deve ser feita de uma forma doce e 

suavemente progressiva começando com o som do "A" que deve vir 

do umbigo, e depois o som do "U" da garganta, e finalmente concluir 

com um "M" dos lábios. Deve se assemelhar ao som de um avião 

quando está longe, aumentando gradualmente em volume à medida 

que se aproxima do aeroporto e finalmente diminuindo após o 

pouso. 

  

O "Om" quando entoado corretamente, soa como se um 

avião estivesse vindo de uma distância com o som baixo, 

gradualmente aumentando e alcançando a maior 

intensidade quando o avião está na frente do observador e 

o som gradualmente desaparecendo à medida que o avião 

se afasta. 

LUZ                            SOM 

Faceta visível  

da CONSCIÊNCIA 

Faceta visível  

da ENERGIA 



   

 

 Como se Libertar de 

Preocupações e Ansiedades  

 

A prática dos "Quatro F" vai libertá-lo de toda ansiedade e permitir 

que você enfrente perdas e tristezas com ousadia. 

N. T. Os “quatro F” de Swami são:  

Follow the Master (Siga o Mestre);  

Face the Devil (Enfrente o Mal);  

Fight to the End (Lute até o fim) e  

Finish the Game (Termine o Jogo). 



   

 

 

 Bhakti verdadeira 

 
Bhakti (devoção) é o néctar obtido como resultado da cristalização 

das essências de muitas Upaniṣads e Escrituras. A devoção 

verdadeira é aquela que é fortalecida pela fé firme e é inabalável e 

imutável em todas as circunstâncias. Só assim se merece obter os 

frutos da verdadeira Bhakti (devoção). 



   

 

 

Swami quer que a Juventude  

Propague os Vedas 

 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba diz: "Não é só isso; os líderes 

jovens também foram nomeados, nas Organizações Sathya 

Sai de Serviço em todos os países do mundo, para a 

propagação dos Vedas e dos cânticos Védicos".  

  



   

 

 

 Meu Amor pelos Vedas é Comparado 

Apenas ao Meu Amor pela Humanidade 

 

"Sua missão começou. Essas são Minhas palavras para vocês, Meus devotos. 

Cada um de vocês tem um papel único e valioso para desempenhar neste 

momento de vida. Apenas aqueles a quem chamei podem servir-Me. Minha 

missão chegou a esse ponto na época em que cada um de vocês tem, agora, 

trabalho a fazer. A multiplicação do Meu amor será sentida através do 

mundo. Preparei vocês para este trabalho ao longo de muitas encarnações. 

Eu os atraí para Mim. Meu trabalho não tem fim e assim também seu trabalho 

é sem fim. Seja Meu trabalho, Meus amados bhaktas (devotos). Sua 

respiração carregará o cheiro das flores do Céu. Seus exemplos serão os dos 

Anjos. Sua alegria será Minha alegria". 
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