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Qual é a verdadeira atração na vossa vida? O que é que vos 
atrai? Nas nossas vidas precisamos de equilíbrio, de nos sentirmos 
bem. Há certas coisas que funcionam para vocês e certas coisas que 
não funcionam. Sentirem-se bem podia acontecer infinitamente. Por 
outro lado, sentirem-se mal é uma situação de que querem sair. É a 
vossa natureza. Concordam com a vossa natureza? 

Quando o coração está cheio de gratidão, isso é agradável. 
Quando a prioridade desta vida é compreendida e reconhecida, é 
muito agradável. Quando não conto com o ontem nem com o 
amanhã, mas conto com este momento chamado "agora", quando 
compreendi o infinito que reside dentro de mim, então isso é muito, 
muito agradável. Quando eu vivo não nos caminhos formados pela 
crença, mas quando vivo baseado no saber, não em suposições, 
fórmulas e ideias, nem teorias, mas no saber, então isso é muito, muito 
agradável. Quando conheço o amigo que está dentro de mim, então 
isso é muito, muito agradável. 

Quem é o vosso amigo? É sempre bom ter amigos em altos 
cargos, não é? Quem é o vosso amigo, sabem?  

O infinito. Esse poder que criou o universo, que mantém o 
universo, que destruirá o universo, reside dentro de vocês. 24 horas 
por dia, todas as semanas! Dia e noite! Esse é o vosso amigo. Têm um 
amigo num alto cargo? O Supremo reside dentro de vocês. Sabem 
isto? Ou acreditam nisso?  

Podem acreditar no que quiserem. Não estou aqui para vos dizer 
no que devem acreditar ou no que não devem acreditar. Não me diz 
respeito. Só estou aqui para vos dizer que enquanto estiverem vivos, o 
Divino está dentro de vocês. E deviam conhecer o Divino. Só isso. 
Porque, se o fizerem, ser-vos-á dada uma dádiva. E sabem como se 

O melhor amigo, Página �2



www.possibilidade.pt

chama essa dádiva? A dádiva, meus amigos, chama-se paz. É assim 
que conseguem a paz! A paz vem daqui, do coração. 

Quando o coração está cheio, quando a abelhinha recolheu o 
néctar, então este coração fica cheio desse doce mel. Esse é o dia em 
que começam a desfrutar da vossa existência, porque esse é o dia em 
que vão sentir-se com clareza. Sem dúvidas. 

Agora, são muito bons a duvidar de tudo."Ah! Não sei. Não sei. 
Não sei. Não sei. Não sei…" Quantos de vocês sonham acordados? 
"Um dia vou ter sucesso. Um dia vou ser rico!” Não sou mágico, mas 
posso torná-los muito ricos. Como? Mostrando-vos a vocês próprios. É 
isso que é o saber. Quantas vezes se olharam e disseram: "Sou tão 
vulgar." 

Eu posso mostrar-vos alguém extraordinário. Quem? Vocês. Se o 
Divino escolhe estar em vocês, como podem ser vulgares? Como? E 
como sabem que o Divino está em vocês? Estão vivos! Aí está a prova, 
que o Divino está em vocês. Não vai ser sempre assim. Mas enquanto 
é, estejam cheios com essa gratidão mais magnífica. Agora mesmo, 
queixam-se. "Oh, isto está mal. Está mal. Queria fazer isto. Mas não 
consigo, porque isto não acontece, porque aquilo não acontece." 

Se virem com clareza, se virem com essa beleza, vão ver que 
todos os vossos sonhos foram satisfeitos. Podem regozijar-se, podem 
deleitar-se e deixar este coração encher-se de gratidão. Nós estamos 
agarrados às nossas ideias, estamos agarrados às nossas tradições, 
estamos agarrados às nossas crenças.  

É altura de despertar, de nos elevarmos. Com os olhos da 
clareza, vejam, sintam esta existência. Eu nunca devia ter de vos dizer 
que a paz está dentro de vocês. Deviam saber isso. Eu não devia ter 
de vir e dizer que o Divino reside dentro de vocês. Deviam saber isso. 
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Devia ser tão óbvio como o sol estar no céu. Devia ser tão óbvio como 
as nuvens aparecerem no céu. Devia ser tão óbvio como o voar para 
um pássaro. 

Não há diferença entre vocês e eu. Nenhuma. São feitos do 
mesmo material de que eu sou feito. Choram quando estão tristes. 
Riem quando estão felizes. Há aqui alguém diferente disso? Alguém ri 
quando está triste e chora quando está feliz? É o mesmo! Somos 
iguais. O que querem? Muitos dizem: "Quero dinheiro. Quero uma 
boa esposa. Quero isto! Quero aquilo!" Eu digo-lhes o que querem:  
querem ser felizes. Querem estar satisfeitos. É isso que querem!  

Por poder voar, o pássaro voa. Por ter essa capacidade, ele voa. 
Do mesmo modo, vocês têm a capacidade de estar satisfeitos. A 
verdadeira satisfação só vem de conhecer a verdade. Vocês já 
ouviram: "A verdade vos libertará!", não ouviram? De quê? O que é 
que vos escraviza? O que vos escraviza é a ignorância, a ira, o medo! 
No dia em que essas correntes forem cortadas... só a verdade pode 
cortar essas correntes. E quando as correntes forem cortadas, vocês 
serão livres! Não porque usam uma "t-shirt" que diz “Livre", mas vão 
sentir no vosso coração que são livres. O conhecer vai libertar-vos. O 
conhecer!  

Foi isto que vim dizer. Isto é o que eu ando por aí a dizer ao 
mundo. Até conhecerem, até terem sentido, até terem compreendido 
essa alegria que reside dentro de vocês, tudo isto é teoria. Estou aqui 
para vos dizer: "Não acreditem em mim." Quantas pessoas vos 
disseram isto? Não acreditem em mim. Não acreditem, saibam o que 
eu sei! 

Eu não quero que se tornem crentes. Eu quero que se tornem 
sabedores! Sabedores! Acordem para essa possibilidade, para essa 
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realidade, e a vossa vida é abençoada. Conheçam essa bênção. 
Conheçam esse Divino que está dentro de vocês. Conheçam! 

Estejam nessa clareza. Caminhem nesta estrada da vida com os 
olhos bem abertos! E vejam as maravilhas que há para contemplar. 
Porque são tão afortunados. A paz de que estão à procura está dentro 
de vocês. O Divino de que estão à procura está dentro de vocês, a 
verdade e a bênção de que estão à procura estão dentro de vocês. De 
que mais precisam?  

Só têm de saber. Se querem saber, eu posso ajudar a 
conhecerem o que está dentro de vocês. As minhas palavras de paz 
não são vazias. Não estou aqui para vos dar um sermão. Se quiserem, 
posso fazer uma grande diferença. Não o faço por dinheiro. Guardem 
o vosso dinheiro. Se o dinheiro não vos faz felizes, não me vai fazer 
feliz a mim. Não estou aqui por dinheiro. Não estou aqui pela fama. 
Estou aqui para vos dar esta mensagem. 

A prosperidade de que estão à procura está dentro de vocês. A 
alegria de que estão à  procura está dentro de vocês. Deixem que este 
ano e que cada dia da vossa vida seja preenchido com a bênção do 
Divino. Pensem na vida desta maneira: é a vossa oportunidade de 
passar tempo com o melhor amigo que alguma vez tiveram. Estar com 
a suprema clareza em todo este universo. É a vossa oportunidade de 
passar tempo com a bondade suprema. É a vossa oportunidade de 
passar tempo com o infinito. É a vossa oportunidade de passar tempo 
com a alegria suprema.  

!
Excertos de discursos de Prem Rawat 

em Cotonou, Benin
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