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Novo Website A Arte da Paz
O nosso novo website ainda está em construção, mas desde agora já é possível adi-
cioná-lo aos seus favoritos e usá-lo para se manter em contato, acompanhar todas as 
nossas novidades e aprofundar seu conhecimento e amor pela Kriya.

O link é:

http://elartedelapaz.org
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O trem do Amor 
da Kriya regressa à 

América Latina!
Já está confirmada a segunda visita deste ano do Yogiji na América Latina. Você pode 
encontrar informações no link abaixo:

Ver calendário da próxima visita do Yogi Sarveshwarananda pela América Latina
 Por favor, tenha em mente que esta será apenas uma pequena visita, organizada a 
pedido de muitos kriyavans entusiastas na América Latina.
 
 Yogiji fará uma visita mais longa na América Latina em meados do próximo ano, 
como geralmente acontece, o que ocorrerá a partir de 4 maio a 11 julho 2016, e inclui-
rá também Bogotá e Puerto Rico. Os detalhes ainda serão confirmados e comunica-
dos em nossos próximos boletins. 
Por favor, entre em contato com os organizadores de seu país e participe na organi-
zação e promoção desses eventos de acordo com suas próprias capacidades, talentos, 
habilidades e contatos.
Façamos com que mais irmãos e irmãs possam embarcar no trem do Amor da Kriya !!
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Kriya Yoga: A técnica para 
encontrar o que falta 

em sua vida
Palestra dada no Ginásio Moderno em Bogotá, Colômbia - 21 de maio de 

2015
Parte 1 de 3

 Boa noite, eu estou feliz e contente 
de ver vocês novamente. Para mim é uma 
grande honra e um privilégio comparti-
lhar hoje com vocês nesta maravilhosa ci-
dade de Bogotá, minha filha nasceu aqui 
e é uma cidade que está sempre em meu 
coração. O tema da nossa conversa des-
ta noite é “Kriya Yoga: A técnica para en-
contrar o que falta em sua vida.” 

Claramente, aqui estamos supondo que 
há algo faltando em nossas vidas, mas 
isso não é algo novo que sentimos só na 
era atual; Os primerios Cristãos, chama-
dos de “os Padres do Deserto”, já disseram  
algo muito importante sobre isso. Eles 
disseram que Deus nos criou com um bu-
raco no coração, uma parte faltante, como 
um quebra-cabeça que nunca pode ser 
concluído porque falta um peça. 

E justamente o desejo de nosso Criador é 
que fiquemos a procura desta peça, esse 
algo que preenche o vazio em nossos co-
rações; e graças ao livre arbítrio temos a 
oportunidade de explorar muitas possi-
bilidades. Os iogues dizem que o corpo é 
um templo com sete andares e em  cada

andar vamos a procura de algo que pre-
cisamos para tentar preencher este vazio 
através de sete experiências de vida; mas 
também nos dizem que este templo tem 
uma escada para subir a partir do pri-
meiro andar para o segundo, do segundo 
para o terceiro e assim por diante. A esca-
da é a nossa espinha dorsal, com as suas 
sete etapas principais que são chamados 
chakras. 

Os chakras não são pontos físicos, não 
existem no corpo, não podemos encon-
trá-los dentro da coluna vertebral. Há três 
corpos, o primeiro corpo é o corpo físico 
que você usou para vir até aqui; o segun-
do corpo é o astral, invisível e localizado 
ao redor do corpo físico, e é um corpo 
feito de energia que nós experimentamos 
principalmente ao sonhar ou em visua-
lizações, especialmente em experiências 
extras sensoriais, e é aí que os chakras es-
tão localizados. 

O corpo astral vai projetar os chakras em 
determinadas áreas da coluna, determi-
nados pontos que não são visíveis ao olho 
humano. E o terceiro corpo, o mais 
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continua: Kriya Yoga: la técnica para encontrar aquello que falta en su vida

poderoso, é o corpo causal, a causa de 
nossa existência; é um corpo em que leva-
mos acumulado todo nosso karma, desta 
vida e de vidas passadas.
 Os iogues dizem que quando chega-
mos aqui e encarnamos, é para viver uma 
parte do nosso karma, e quando o karma 
que nós escolhemos e passamos a viver é 
esgotado, deixamos o corpo físico através 
da nossa morte, para buscar outro corpo 
físico e consumir outra parte do nosso 
Karma, até que todo o nosso karma tenha 
se esgotado. O único propósito ou o úni-
co significado de nossas vidas múltiplas, 
de acordo com a lei espiritual, é vir aqui 
novamente e novamente para melhorar 
a nossa capacidade de amar. Aperfeiçoá-
-lo em sete planos, não apenas no afetivo 
ou familiar; e quando esta capacidade de 
amar for totalmente aperfeiçoada, esta-
mos livres para ir ou vir, para se fundir 
com o absoluto ou servir como guia para 
a humanidade. Todos os mestres como 
Jesus, Buda ou Krishna são modelos, são 
protótipos do potencial humano para al-
cançar a grande capacidade de amar. Mas 
então, o que está faltando em nossas vi-
das?
 A nossa alma antes de vir para a 
Terra vai projetar uma série de experiên-
cias que nos ajudarão a encontrar o cami-
nho para realizar nosso karma. São uma 
série de experiências que o ser encarnado 
experimentará com o único objetivo de 
cumprir o seu karma e aperfeiçoar

nesta nova vida seu amor. Mas a alma es-
quece o que é a sensação de estar aqui, por 
que vimos a viver novamente, e vai tentar 
encontrar este sentido de mil maneiras 
diferentes, tentando preencher o vazio 
que sempre existiu. É precisamente esse 
esquecimento que nos leva a procurar, é o 
motor que impulsiona a nossa vida; e cada 
um de acordo com o que tem gerado, de-
pendendo da forma como construiu seu 
karma, vai buscar preencher este vazio ou 
evoluir para um nível distinto para bus-
car, continuar procurando, até um dia en-
contrar.

Este “encontrar” recebeu muitos nomes: 
libertação, nirvana, iluminação, salvação, 
etc. e todos levam ao mesmo ponto, todas 
as grandes religiões e tradições espirituais 
chegam lá: um dia recordar, se reconectar 
e redescobrir. Despertar. Um Buda, por 
exemplo, Sidarta Gautama, é um ser que 
despertou. Buda significa “aquele que está 
desperto”, “aquele que despertou”, e todos 
nós temos o mesmo potencial para des-
pertar e lembrar. Todos nós somos cha-
mados a encontrar, a recordar.

Continua na próxima edição, Vol. 10, No. 
2 (setembro-outubro de 2015)
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Satsangs e Meditações men-
sais com Yogiji

Ao vivo pela internet

(somente para Iniciados na linhagem 
de Baba Hariharananda).

Junte-se aos satsangs mensais e gratui-
tos pela internet, ao vivo com Yogi Sar-
veshwarananda.
Cada um possui 90 minutos de duração, 
sendo 30 minutos de satsang e 1 hora com 
a meditação Kriya Yoga guiada pelo Yogi-
ji.
A próxima se realizará no sábado dia 1 de 
Agosto, às 15h da França, o que significa:
- 10h na Argentina, Chile, Uruguai e Bra-
sil (horário de Brasília).
- 9h na Bolívia, Porto rico e Rep. Domi-
nicana.
- 8h na Colômbia, Peru e México DF.

Este será um Satsang Especial para cele-
brar o Dia Universal dos Mestres, conhe-
cido como Gurú Purnima (que ocorrerá 
em 31 e Júlio deste ano).

Em breve estaremos enviando a todos os 
iniciados uma mensagem eletrônica que 
incluirá o link para as instruções detalha-
das para que todos possam ingressar fa-
cilmente no satsang.

Pedimos humildemente que, se possível, 
se reúnam em seu centro de Kriya local 
para participarem dos satsangs e medita-
ções, pois a prática da meditação em gru-
po proporciona uma experiência muito 
mais poderosa.
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“O copo 
Quebrado”

Conto Zen narrado por 
Yogi Sarveshwarananda

Um dia, um pai de família foi consultar 
um mestre budista para perguntar como 
ele poderia suportar viver em um mundo 
no qual ele não poderia proteger seus fi-
lhos da aniquilação completa.

O mestre tomou um copo de cristal na 
mão e disse: - “Eu amo este copo”, “ressoa 
muito bem quando se bate com a unha e 
tudo o que você coloca em sua forma de-
licada adquire um sabor requintado. Mas 
quando um vento ligeiro bate e rompe 
este copo em mil pedaços, eu não me sur-
preenderei. Você vê... eu sei que este copo 
já está quebrado”.

Perguntas e 
Respostas 

Seção de vídeo gratuito

Aqueles que desejarem poderão enviar, 
por escrito ou arquivos de áudio, uma 
pergunta que gostaria de fazer ao Yogiji,. 
Uma vez por semana ele estará respon-
dendo perguntas selecionadas através do 
novo website.

 Haverá duas seções:

1) Um para usuários registrados (que será 
acessível por senha), apenas para os ini-
ciados em Kriya Yoga, para perguntas so-
bre a técnica e prática.

2) Outra seção para o público em geral, 
sem ser registrado, para perguntas sobre 
a vida espiritual e saúde holística.
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Assistentes 
de Viagens

“Programa de milhagens” 
Com objetivo de ajudar ao Yogji a custear 
seus gastos de viagens (que é custeado por 
ele próprio), estamos lançando um fundo 
de viagem e solicitando a todos que quei-
ram que contribuam com este propósito.
Utilizando milhagens de programas de 
milhagens e os voos mais baratos possí-
veis, seus custos de viajar pelo mundo gi-
ram em torno de US$ 7.000 a US$ 8.000 
para cada turnê. Para a turnê passada 
uma generosa doadora da Argentina con-
tribuiu com US$ 2.500 para torna-la pos-
sível.

Se você está em condições de ajudar, e se 
sente inspirado a fazê-lo, poderá contri-
buir de duas maneiras:
Enviando uma doação através do PayPal 
ou enviando suas milhas extras de pro-
gramas de milhagens que não irá utilizar.
Entre em contato com Raymundo Martin 
del Campo para mais informações.

apoyos@elartedelapaz.org

Consultas 
Ayurveda e 

Desenvolvimento Pessoal

Com Yogi Sarveshwarananda 
pelo Skype

Para aqueles que não puderam agen-
dar uma consulta Ayurvédica (90 

minutos) com Yogiji ou uma consulta 
para o Desenvolvimento Pessoal (45 
minutos) durante sua ultima visita, 
agora podem agenda-la por Skype 

(após o pagamento via PayPal).

Os interessados poderão entrar em 
contato com Raymundo Martin del 

Campo: 
consultas@elartedelapaz.org
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A Mudança é Possível
Uma mensagem de Baba Hariharananda

Vocês são filhos de Deus, então devem ter 
as qualidades de pureza, perfeição, doçu-
ra, bondade e amor.
Tudo depende da prática sincera. Tudo é 
possível quando você mudar o seu pon-
to de vista. Há muitos episódios belos e 
incidentes no mundo sobre uma verda-
deira transformação na vida das pessoas. 
Há muitos exemplos de pessoas perversas 
que através de um esforço sincero se tor-
naram muito espiritualizadas. O assassino 
Ratnakar tornou-se o sábio Valmiki e es-
creveu o grande épico Ramayana. As pes-
soas querem mudar, e quando seu desejo 
se torna mais forte esta mudança torna-
-se permanente. Então você pratica Kriya 
Yoga apenas para mudar. Examine mais a 
si mesmo e perceba suas próprias fraque-
zas, e não os erros dos outros. Mas não se 
sinta triste quando você vê a sua negativi-
dade. Muitas qualidades negativas virão e 
você deve muda-las. Fique com o Eu in-
terior. Se ficar, você vai ter uma mudança 
maravilhosa. Mesmo na Bíblia há muitos

exemplos de mudança nas pessoas que 
cometeram erros graves. Você é sempre o 
poder de Deus.

Se você cortar uma cebola e remover ca-
mada após camada, você verá que não há 
cebola separada. A Cebola e as camadas 
são uma só. Não há nenhuma semente 
dentro. Da mesma forma, considere tudo 
dentro de si como o mesmo Eu. Jesus dis-
se: “O reino de Deus está próximo” (Mar-
cos 1:15). Se desejar, sempre sentirá que 
Deus e você são um e sempre têm sido 
um.

Viva uma vida de oração e meditação. 
Viva uma vida de bondade e compaixão. 
Viva uma vida de constante consciência 
de Deus. Este é o caminho para a perfei-
ção. 

Como Jesus disse: “Sejam portanto per-
feitos, como vosso Pai celeste é perfeito”. 
(Mateus 5:48).
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Depoimentos
Se você tem sido particularmente tocado 
e percebido mudanças positivas através 
de sua prática de Kriya Yoga, não gosta-
ria de dar um depoimento a este respei-
to para que possamos compartilhar a sua 
experiência com outras pessoas em nos-
sa página do Facebook e nosso site? Você 
não gostaria que a sua história servisse de 
inspiração para que mais irmãos e irmãs 
encontrem a sua própria luz interior e 
alegria nesta vida? Todos os depoimentos 
enviados serão tratados de forma anôni-
ma, a fim de preservar a sua privacidade 
(apenas serão utilizadas as suas iniciais e 
o nome do país).
Além disso, se algum dos workshops so-
bre Espiritualidade Prática do Yogiji tem 
impactado sua vida de forma positiva, 
você também poderia considera nos en-
viar o seu depoimento a este respeito.
Se você se interessar, por favor, escreva 
para Raymundo Martín del Campo a:

testimonios@elartedelapaz.org

Cadastre-se 
para o nosso 

canal 
Youtube

Cadastre-se para o nosso canal Youtube, 
onde poderá encontrar ensinamentos, 
palestrar, cantos sagrados e muito mais 
coisas que estaremos postando em breve.
Acesse através do endereço: 
https://www.youtube.com/user/
MisionHariharananda

Cadastre-se 
para este boletim

Convidem seus amigos para que possam 
se cadastrar para as edições futuras des-
te boletim. Isto pode ser feito através do 
acesso ao nosso website 

(elartedelapaz.org).  

Também convido a todos para enviarem 
este boletim a seus amigos para que pos-
sam se interessar.
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Facebook A 
Arte da Paz

No Facebook você pode encontrar esta 
fonte contínua de ensinamentos dos Mes-
tres, para manter-se inspirado ao longo 
do caminho. Entre e compartilhe esta pá-
gina, assim você ajudará mais pessoas a 
alcançar a mensagem da Kriya Yoga.

Entre no endereço:

www.facebook.com/artedelapaz

Equipes de 
Seva 

(trabalho desinteressado)

 Devido ao pedido de muitos discí-
pulos, Yogiji decidiu publicar novos ma-
teriais relacionados à Kriya Yoga, Baba 
Hariharananda, a linhagem de mestres e 
espiritualidade prática, sob a forma de li-
vros, gravações de áudio e vídeos, come-
çando a partir de 2016.
A fim de alcançar esse objetivo, estamos 
buscando profissionais de diferentes áreas 
que querem oferecer seus talentos e habi-
lidades para esta causa digna.
 Precisamos especialmente da ajuda pro-
fissional nas seguintes áreas:

• Tradutores: Francês para Espa-
nhol, Inglês para Espanhol, Francês 
para Português, Inglês para Português, 
de Espanhol para Português.
• Transcritores de áudio e vídeo (em 
Francês, Inglês, Espanhol e Português).
• Editores - Em Francês, Inglês, Es-
panhol e Português.
• Designers gráficos.
• Editores de áudio e vídeo.
• Ilustradores.

Se você se sentir inspirado em ajudar, 
por favor, entre em contato detalhando 

suas habilidades específicas e o seu nível 
de experiência com Raymundo Martin 

del Campo,  escrevendo para o endereço: 
sevas@elartedelapaz.org    

Muito obrigado.
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Uma introdução ao 

Bhagavad Gita 
de Baba Hariharananda

 A (ou O) Bhagavad Gita é um livro 
de infinitas camadas de interpretação, 
para todos os campos da existência.
Um texto tão antigo. E que teve suas li-
nhas inscritas na história contemporânea 
em manifestações inesquecíveis:
Quando a primeira explosão de uma bom-
ba atômica foi realizada, em Los Alamos, 
no alvorecer de um dia de 1945, e uma luz 
mais clara que o próprio dia iluminou o 
céu, o físico líder do Manhattan Project 
pensou nas linhas do Gita:

Se centenas de milhares de sóis surgissem 
a um só tempo no céu, eles talvez se asse-
melhassem à refulgência da Pessoa Supre-
ma naquela forma universal... O Bem-a-
venturado Senhor disse: Eu sou o tempo, 
destruidor dos mundos...

Quando Gandhi, este grande personagem 
da paz, liberdade e busca do conheci-
mento encontrou a fonte para guiá-lo no 
maior exemplo de jornada política pela 
justiça social que conhecemos, bebeu das 
águas da Gita:

... É muito amado por Mim. Aquele que 
não perturba ao mundo nem é pelo mun-
do perturbado... Aquele que é igual para 
seus inimigos e amigos, aquele que consi-
dera iguais o sucesso e o fracasso...

O Gita pode ser um livro de devoção re-
ligiosa, uma investigação sobre a verdade, 
um poema canto filosófico transcenden-
tal.  Para nosso amado Baba Harihara-
nanda é também um manual prático de 
instrução para a meditação perfeita, a 
prática de Kriya Yoga. 

E o que segue são as primeiras linhas des-
sa interpretação: - Uma guia do entendi-
mento dos nossos aspectos físicos, cogni-
tivos e imateriais e de como se relacionam 
ao que identificamos como realidade (ou 
ilusão). E da libertação da identificação.

Agradeço o Amor que motivou a meu 
querido amigo e irmão Yogiji Sarveshwa-
rananda Giri a me solicitar que colocasse 
algumas palavras aqui nesta página. Um 
pedido que não tenho como atender, por-
que se alguma palavra jamais puder ser 
escrita para introduzir o que segue, não 
será de minha autoria, mas apenas um re-
flexo da luz de nosso amado Gurudeva.

Com Amor,  
Yogacharya Céu D’Ellia
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O Bhagavad Gita a Luz 
do Kriya Yoga

por Paramahamsa Hariharananda

Capítulo 1, Versos 28-30 
 

Kṛpayā parayā ‘viṣṭo 
viṣīdann idam abravīt 

[arjuna uvāca] 
dṛṣṭve ‘mam svajanam kṛṣṇa 

yuyutsum samupasthitam 
 

sīdanti mama gātrāṇi 
mukham ca pariśuṣyati 
vepathuś ca śarīre me 
romaharṣaś ca jāyate 

 
gāṇdīvam sramsate hastāt 

tvak cai ‘va paridahyate 
na ca śaknomy avasthātum 

bhramatī ‘va ca manaḥ

Tradução: 
Vencido por grande pena e tristeza, 

disse: [Arjuna:]
Oh Krishna, tendo visto meus parentes na 
minha frente muito ansiosos para lutar, 
meus membros ficaram fracos e minha 
garganta e boca se tornaram secas. Meu 
corpo inteiro está tremulo e meus cabelos 
estão em pé.
Estou perdendo o controle do arco e mi-
nha pele arde. Minha mente está camba-
leando e  eu não sou capaz de me manter 
de pé.

Interpretação metafórica:
Estes versos narram muito inteligente-
mente à condição das pessoas comuns no 
momento de uma crise. Suas mentes es-
tão deprimidas e caírão em dor e desas-
tre se não forem capazes de controlar suas 
emoções.
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Quando os alunos aparecem para um 
exame final, eles ficam nervosos. Suas 
gargantas tornar-se secas; eles se sentem 
febris; eles têm de urinar frequentemente; 
às vezes eles se sentem enjoados. Pensa-
mentos negativos e medo de fracasso in-
vadem suas mentes. 

Quando recebem a folha de exame, no 
entanto, suas mentes tornar-se extrema-
mente ágeis. Da mesma forma, um ser hu-
mano que busca cultivar a alma deve lutar 
duro para chegar até a pituitária quando 
tenta retirar a sua consciência dos senti-
dos mundanos de acordo com as instru-
ções de seu mestre. 

Muitos pensamentos, ansiedades e mal-
-estar físico o impedirão de entrar no crâ-
nio e este momento requer a constante 
orientação do mestre. É por isso que Ar-
juna chama seu mestre de “Keshava”, que 
vem de ke, o que significa aquele que está 
funcionando, e shava, significando corpo 
morto (cadáver). 

Arjuna disse: “Meu reverenciado amigo, 
eu não posso retirar meus sentidos da 
força biológica ou a partir da força psico-
lógica. Irá você gentilmente me ajudar? 
Eu quero ficar sempre ao seu lado, por-
que você é o único fazedor. Eu não que-
ro nada mais; por favor, permita-me ficar 
com você sempre. Minha condição atual 
é miserável”..   

A companhia dos santos e sábios é 
um dos principais elementos do pro-

gresso espiritual.
Sri Ramakrishna Paramahamsa

Você gostaria de colaborar 
com as próximas edições 

do Levante e Brilhe?
Estamos procurando pessoas que dese-
jam colaborar com as próximas edições 
deste boletim. 
Para isso é possível enviar artigos em es-
panhol sobre os seguintes temas: a saúde 
holística, espiritualidade prática, citações 
de mestres, biografias de santos e sábios, 
fontes espirituais recomendadas (livros, 
revistas, programas de áudio, canais de 
radio e TV, vídeos, películas, etc).
As publicações serão de acordo com a 
aprovação do Yogiji.
Para colaborações entrem em contato 
com Raymundo Martín del Campo: 
colaborar@elartedelapaz.org

Doações amorosas
Aqueles que desejarem expressar seu 
apreço e gratidão pelo trabalho e influ-
ência dos Mestres de Kriya Yoga em suas 
vidas poderão fazê-los através de uma mi-
cro-doação (de US$ 1 a US$ 10), pelo sis-
tema PayPal no endereço:

http://elartedelapaz.org/
tu-donativo-para-el-arte-

de-la-paz/  
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Vegetarianismo: Impacto 
Físico e Psicológico

Parte 2 de 2

Por Esther Cristina Puentes P., psicóloga e 
orientadora profissional certificada.   Últi-
ma parte do artigo publicado em uma edi-
ção anterior Vol. 9 No. 1 (janeiro-fevereiro 
de 2013)
Pode-se ler a parte anterior aqui.

Tudo pode ser ganância

Se você notar que em sua dieta, existem 
alimentos que você não necessita, ainda 
que você os consuma como resultado do 
hábito ou crenças herdadas use seu dis-
cernimento e observe cuidadosamente o 
efeito que estes têm sobre você; a fim de 
ser capaz de observar, você vai precisar de 
uma pausa e ao fazê-la você vai parar de 
“comer automática” ganhando assim mais 
consciência sobre o que você realmente 
necessita e que você pode ir deixando... 

ou simplesmente deixar de vez. Este é 
um ato de amor e cuidado para com você 
mesmo.
 Eu sinto que a vida neste planeta é 
um processo de aprendizagem que nos 
leva a evolução consciente, a tornarmos 
donos de nós mesmos, para sermos res-
ponsáveis e amorosos para com tudo e 
com todos. Uma das coisas que eu apre-
cio mais é a paciência e o amor de outros 
que me ensinaram e me mostraram cami-
nhos que me levaram a maior felicidade. 
Embora se diga que aprendemos através 
da repetição ou impacto, eu tenho expe-
rimentado que aprendemos através do 
amor. É por isso que sinto uma profunda 
gratidão por meu mestre, sua paciência e 
amor vêm me transformando e me mol-
dando à medida que eu compreendo e 
começo a despertar, vendo mais longe do 
que eu costumava fazer.
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Quando começamos a entender que po-
demos escolher ou criar novos hábitos que 
sejam mais amáveis com o nosso corpo e 
que beneficiam nossos estados emocio-
nais, começamos a deixar estilos de vida 
aprendidos que não necessitamos mais 
para adquirir outros mais conscientes que 
em vez de levar-nos a agir “como os ou-
tros fazem”, somos impelidos a “agir como 
nós entendemos que seja mais apropriado 
para nós”. Além disso, o sentido de “o que 
é apropriado” passa por uma transforma-
ção de consumir alguma coisa, porque 
“simplesmente desejamos” porque “nos 
sentimos obrigados socialmente”, ou por-
que nós dizemos a nós mesmos “por uma 
vez só não tem importância”; para termos

a capacidade de fazer uma pausa por um 
momento e perguntar a nós mesmos “isso 
é realmente adequado para mim?”. Nós, 
então, deixamos de lado a prazer momen-
tâneo de um prato ao qual estamos habi-
tuados, para optar por uma sensação de 
triunfo sobre nossos próprios sentidos es-
colhendo o que em longo prazo nos trará 
mais benefícios.
Ao adquirir hábitos que incluem mais ali-
mentos Sáttvicos, os efeitos positivos não 
demoram a chegar. Produzem-se mais 
ojas, termo sânscrito que significa “nu-
trientes” que alimentam adequadamente 
nossos sistemas e permite o livre fluxo de 
substâncias através dos srotas que como 
vimos são os canais de circulação sutis.

Alguns efeitos de nutrientes ou  ojas
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Os alimentos que nutrem sem causar 
toxicidade quando consumidos 

moderadamente.
Alimentos sáttvicos de excelência são: 
ghee (manteiga clarificada que perdeu as 
substâncias que aderem às paredes do ca-
nal de circulação), leite (lembrando que é 
necessário menos em adultos), amêndoas 
e mel de abelha. É importante manter em 
mente que, mesmo quando estes alimen-
tos são sattvicos, se consumidos em ex-
cesso ou quando estão velhos e em estado 
de decomposição, também pode causar 
desequilíbrio e toxicidade.

Diz-se que os alimentos sáttvicos nutrem 
o corpo, serenam e purificam a mente. 
Também fazem parte deste grupo os ali-
mentos naturais, frescos e orgânicos, pão 
integral, leite, queijo (não os curados), 
frutas e legumes, sucos naturais, frutas 
secas, legumes e sementes entre outros. 

Com o objetivo de alcançar um equilíbrio 
adequado em uma dieta vegetariana, é 
importante cuidar do consumo dos prin-
cipais grupos de nutrientes que, como 
bem sabemos, podem ser encontrados 
no mercado. Tenho notado que são mui-
to mais facilmente encontrados do que o 
que eu acreditava quando me tornei uma 
vegetariana, há 17 anos. Quando viajo 
para lugares onde eu sei que posso ter di-
ficuldades em encontrar uma gama ampla 
de opções, levo comigo algumas nozes, 
sementes, amêndoas e outros frutos secos 
que ajudam a fazer das minhas refeições

um momento prazeroso e agradável.
 

Além de alimentos
Tanto são os produtos alimentares indis-
pensáveis para se ter uma mente e um  
corpo saudável, como também são todos 
os estímulos que entram através dos senti-
dos. Ter hábitos alimentares vegetarianos 
e continuar a frequentar lugares tóxicos 
(tais como: ar poluído por cigarro, sons 
ou música em volume muito alto, mensa-
gens anti-valores transmitidas por rádio 
ou TV, luzes prejudicando a visão pela in-
tensidade e brilho, etc ...) é como se nós 
fôssemos um passo em frente na desinto-
xicação por comer mais adequadamente 
e alguns passos para trás por negligenciar 
os outros sentidos. O ideal é ir melhoran-
do em cada aspecto 1% por dia.

Eu seriamente me pergunto: será que o 
artista, o cozinheiro, o arquiteto (como 
os que me referi no início do artigo) es-
colhem matérias primas que vão contra o 
que eles estão criando? A resposta segu-
ramente seria NÃO! Então, por que esco-
lhemos alimentos que vão contra os nos-
sos corpos e estados mentais? Aqui temos 
o desafio mais interessante para cada um 
de nós: encontrar o que está por traz da 
necessidade de comer algo desnecessário 
ou até mesmo prejudicial para nós. Pode-
ria ser crenças profundas ou necessidades 
sutis que estão à espera de serem satisfei-
tas do lado de fora, enquanto é no interior 
o lugar onde estão os tesouros a serem en-
contrados. Lá no fundo eu percebo estas
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tendências como distrações do que real-
mente somos, não obstante, segui-las é 
tão triste e absurdo como se ter o mapa 
da cidade que está visitando mas persistir 
em seguir o mapa de um outro lugar dis-
tante... desta forma, onde vamos chegar?

O vegetarianismo é uma opção para se al-
cançar pela consciência, não pelo conse-
lho. Precisamos de corpos e mentes saudá-
veis, o que facilita para os seres humanos 
o caminho através desta vida, a fim de al-
cançar o reconhecimento pleno da nossa 
divindade interna. Espero que o que eu 
tenho compartilhado permite a você se 
olhar mais amorosamente e a partir dai, a 
tomar pequenas ou grandes decisões que 
necessite para fazer os pequenos ou gran-
des ajustes e superar, no seu próprio rit-
mo, esse 1% diário nos aspectos desejados 
e simplesmente, Ser quem você É. Isso é o 
que eu mesma anseio permanentemente 
por mim mesma.
_________________________________

Abaixo transcrevo algumas cita-
ções famosas sobre o vegetarianis-
mo em relação ao seu impacto so-
bre o corpo e a mente do ser humano.

Swami Shriyukteshwar, A Ciência 
Sagrada, capítulo 3, 9-11 Sutras 9-11

 Somos levados a inferir a partir dessas 
observações [dos dentes, canal digestivo, 
órgãos dos sentidos e nutrição dos jovens] 
que o homem tinha a intenção de ser um 
animal frugívoro.

A Bíblia, Gênesis 1:29
E disse Deus: Eis que vos tenho dado as 
ervas que dão semente e se acham na su-
perfície de toda a terra, e todas as árvores 
em que há que dê semente; isso vos será 
para mantimento. 

Mahatma Gandhi 
Não comer carne constitui sem dúvida 
uma grande ajuda para a nossa paz e evo-
lução espiritual.

Pitágoras 
Nunca molhar o pão nem no sangue nem 
nas lágrimas de seus irmãos. Uma dieta 
vegetariana nos dá energia amorosa e pa-
cífica e não só para o nosso corpo, mas 
principalmente ao nosso espírito.

Elena G. White
O consumo de carne não é natural; en-
curta a vida, aumenta dez vezes o perigo 
de obter qualquer doença e tende a de-
senvolver em nós animalidade. Os efeitos 
negativos do consumo de carne não são 
apenas físicos, mas também mental e es-
piritual: Os que comem carne negligência 
as advertências de Deus e sua percepção 
para compreender a verdade suprema.
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Miguel de Cervantes
Dieta dos homens superiores é o de frutas 
e raízes cruas.

Thomas Edison
A não violência conduz à ética mais ele-
vada, que é o objetivo de toda a evolução. 
Até pararmos de ferir outros seres vivos, 
seremos selvagens.

Albert Einstein 
Eu sou um seguidor fervoroso do vegeta-
rianismo por princípio. Principalmente 
por razões morais e éticas, acredito firme-
mente que um estilo de vida vegetariano, 
simplesmente para os efeitos físicos, terá 
uma grande influência tal sobre o tem-
peramento dos homens que irá melhorar 
muito o destino da humanidade.
Nada irá beneficiar tanto a saúde humana 
e aumentará as possibilidades de sobrevi-
vência da vida na Terra, como a evolução 
para uma dieta vegetariana.

Conde Maurice Maeterlinck 
Comer carne endurece e embrutece o ho-
mem e comer frutas espiritualiza.
Se a crença de que o homem pode parar 
de comer carne poderia ser generalizado, 
isto não só produzir uma grande revolu-
ção econômica, mas também uma melho-
ria moral.

Bernardin 
Dieta vegetal não só irá aumentar a bele-
za e fortalecer o corpo mas também a sua 
alma.

Tefilo 
Purificar todos os seus desejos, hábitos e 
costumes, tanto quanto possível, e evitar 
tudo o que pode produzir vibrações ne-
gativas, dominando suas inclinações ma-
teriais. Sua dieta deve ser baseada em fru-
tas e vegetais, com exclusão de qualquer 
alimento de origem animal, se você real-
mente quer ser instrumento do superior. 
Porque quando você come carne você 
está se relacionando com as vibrações dos 
animais e mesmo que você ache que não 
pode ver a diferença, no entanto, essas 
vibrações serão sempre perturbadoras e 
tem mais importância do que você pode 
imaginar especialmente em um nível es-
piritual.

Arthur Schopenhauer
Como compaixão para com os animais é 
tão intimamente associado com bondade, 
você pode assegurar com confiança que 
todo aquele que é cruel com os animais 
não pode ser um bom homem.
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Sitio web: www.elartedelapaz.org
Facebook: www.facebook.com/artedelapaz

Canal Youtube: www.youtube.com/user/MisionHariharananda
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