Cinquentenário

16 de abril de 2019
Querido leitor,
Gurumayi consagrou todo o mês de maio como o “Mês de Baba”. Este é
um momento para os Siddha Yogues e novos buscadores lembrarem de
seu Guru, Baba Muktananda, e honrá-lo através da celebração de seu
aniversário. É com grande prazer que comunico que este ano, o Mês de
Baba, também simboliza um Cinquentenário. No dia 12 de maio de 2019,
estaremos celebrando o cinquentenário do dia em que Baba começou a
escrever sua autobiografia espiritual, Jogo da Consciência.
No campo dos textos espirituais, Jogo da Consciência é único. É o relato
sincero e vívido do desenvolvimento de prática de meditação de Baba,
após ele ter recebido iniciação shaktipat de seu Guru, Bhagavan
Nityananda. Capítulo após capítulo, somos guiados por uma incrível
jornada que culmina quando Baba alcança o estado de um Siddha. Com
sabedoria e grande amor, Baba nos conta como descobriu os tesouros
escondidos do mundo interior. Ele descreve visões e sons que surgem
dentro de si; ele vê a luz da Consciência que tudo permeia; viaja para
diferentes mundos sutis no universo. Baba vem a entender a verdadeira
natureza da mente, e tem a experiência de seu próprio Ser como a Pérola
Azul, o ponto da Consciência pura que é a origem de todos os poderes de
percepção e ação.
Baba se vale do conhecimento das escrituras da tradição indiana para
confirmar essas revelações como experiências diretas do poder espiritual,

Kundalini Shakti. Por vez, suas experiências diretas iluminam os
ensinamentos das escrituras.
Baba disse que seu livro foi a inspiração de chitshakti, o poder da
Consciência; de fato, Chitshakti Vilas é o título que ele deu ao Jogo da
Consciência, em hindi. Cada palavra, cada frase contém o poder da graça de
Baba, e está preenchida por sua compaixão por aqueles que anseiam ter
conhecimento de Deus e ver a divindade do mundo ao seu redor.
Meio século depois que Baba escreveu Jogo da Consciência, o livro já foi
traduzido para dezoito idiomas e lido por buscadores em todo o mundo.
Ao escrever este livro, Baba fez uma contribuição monumental ao legado
dos ensinamentos e práticas de Siddha Yoga.

Saudações calorosas,
Swami Shantananda
Professor de Meditação de Siddha Yoga.
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Jogo da Consciência está disponível no Siddha Yoga Bookstore.

