Uma Peregrinação Incomparável
28 de dezembro de 2017
Queridos buscadores,
Aqui estamos, no período culminante de um ano notável na sadhana de
Siddha Yoga. A mensagem de Gurumayi para 2017 está guiando a nossa
respiração –– assim como ocorreu desde 1º de janeiro, quando recebemos
sua mensagem no Satsang Uma Doce Surpresa:
Inspire profundamente a fragrância do Coração.
Deleite-se na luz do Ser Supremo.
Expire suavemente o poder benevolente do Coração.
Sempre que Gurumayi dá um ensinamento ela também dá sua benção para
que possamos colocá-lo em prática e experienciar seus benefícios em nossa
vida. E, oh, que jornada incrivelmente benéfica e transformadora para o
poder da respiração este ano representou!
Ao longo de 2017 participamos ativamente dos eventos de ensino e
aprendizado de Siddha Yoga em nossas regiões e na Sala Universal, no site
do caminho de Siddha Yoga. A mensagem foi desdobrada para nós de
incontáveis formas belas através dos estudos que fizemos da Arte da
Mensagem de Gurumayi; nossa implementação dos ensinamentos que
Gurumayi nos deu em Amor em Ação, em suas Palavras de Iluminação, e em
sua palestra, “O Companheiro Benevolente”; nossa participação no
Intensivo Global de Shaktipat de Siddha Yoga; e nossa experiência do amor
de Gurumayi em seus Votos de Boas Festas para 2017 — um amor ao
mesmo tempo insondável e imediatamente tangível.

Todos vocês foram tão generosos ao compartilhar suas descobertas e
experiências ao estudar a mensagem de Gurumayi –– através das suas
palavras, fotografias e outras expressões criativas. Saibam que cada um de
seus compartilhares inspirou a sadhana de inúmeros outros buscadores.
Não importa qual a forma que o seu compartilhar assumiu, uma expressão
permeia todas elas: gratidão. Seus compartilhares refletem como a
Mensagem de Gurumayi transformou sua relação com a respiração vital.
Eles transmitem o profundo entendimento que vocês adquiriram, de como
algo tão intimamente familiar como a sua própria respiração tem um poder
de purificação inimaginável.
Sinceramente, a graça de Shri Gurumayi está sempre presente em nossas
vidas – está sempre tão perto; na verdade, mais perto que nossa própria
respiração.
Como o sábio Kshemaraja, da Caxemira do século 10, diz:
Saudações à maravilhosa palavra do meu Guru, que sempre revela
um novo significado e é como um barco que faz a pessoa atravessar o
profundo oceano da dúvida.1
À medida que recebemos os ensinamentos do Guru, conforme refletimos
sobre os ensinamentos do Guru e nos esforçamos para viver de acordo com
eles, novos insights surgem dentro de nós. Caminhamos, passo a passo, em
direção à experiência de nosso próprio Ser divino.
E agora estamos diante desse ponto de virada divino onde nos despedimos
de 2017 e damos as boas-vindas para o ano seguinte: 2018. No primeiro dia
deste novo ano, vamos homenagear a maravilhosa palavra do Guru, os
ensinamentos de Gurumayi que transformam vidas, através de nossa
participação no Satsang Uma Doce Surpresa.

Assim como o próprio dia de Ano Novo, o satsang Uma Doce Surpresa é
sempre novo. É iluminado, é incandescente. À medida que 1º de janeiro se
aproxima, a antecipação e entusiasmo estão crescendo em todo sangham
global de Siddha Yoga. Como estará o magnífico barco quando ele surgir
às margens de 2018? Quais serão suas cores? O que as suas velas revelarão
ao se desfraldarem e se encherem dos gloriosos ventos da graça?
Logo iremos descobrir! Você está contando os dias? Eu, com certeza, estou. ☺
Com grande alegria, convido você para esse apratim, este evento
incomparável: o satsang Uma Doce Surpresa de 2018. Mal posso esperar
para me juntar a vocês todos no dia 1º de janeiro na Sala Universal.
Calorosas saudações,
Swami Ishwarananda
Professor de meditação Siddha Yoga
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