Consciência estonteante, do amanhecer ao entardecer
Um Relato sobre a Celebração do Aniversário de Gurumayi
24 de junho de 2018
Ashram Shree Muktananda

O amanhecer de 24 de junho de 2018, dia do aniversário de Gurumayi
Chidvilasananda, fervilhava com os sons de sinos e a beleza das chamas conforme o
arati da manhã era realizado no Ashram Shree Muktananda. A graça e as bênçãos
de Bhagavan Nityananda foram invocadas através dessa adoração.
A Celebração do Aniversário dia 24 de junho ressoaria com o riso de Gurumayi – e
com o riso de todos que planejaram celebrar este dia na presença de Gurumayi. Do
amanhecer ao entardecer, foi uma experiência de Consciência estonteante.
Eis como a celebração aconteceu. Na véspera, dia 23 de junho, durante um
satsang em Shri Nilaya, Gurumayi compartilhou com os participantes que não
tinha ouvido falar de nenhum planejamento para o aniversário. Muitos Siddha
Yogues, inclusive várias crianças, haviam vindo ao Ashram Shree Muktananda
para celebrar com Gurumayi. Ela queria saber o que iria acontecer.
Gurumayi convidou o Conselho de Ensinamentos para compartilhar os planos
para o aniversário. O Conselho de Ensinamentos é o grupo da SYDA Foundation
responsável por planejar os eventos de ensino e aprendizado no Ashram Shree
Muktananda, assim como para o sangham global de Siddha Yoga. E o Conselho
respondeu prontamente. Entretanto, quando contaram sobre seus planos, ficou
claro que o espírito da celebração não tinha sido transmitido. Basicamente eles só
descreveram alguns elementos padrão para qualquer evento de ensino e
aprendizado.
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Gurumayi então convidou todos os participantes presentes a arregaçarem as
mangas e mergulharem na criação daquele satsang de celebração que elas
gostariam de lhe oferecer. E Gurumayi ainda expressou um desejo seu: que
houvesse uma sessão de piadas de salão. Isso aconteceria para que em seu
aniversário todos pudessem realizar uma prática maravilhosa: o riso. Este seria um
presente de aniversário que todos poderiam dar uns aos outros, em nome de
Gurumayi.
Ninguém precisou de maiores explicações. Esse foi um pedido, um seva, para o
qual ninguém precisava de um projeto para seguir. Imediatamente, as pessoas se
reuniram em grupos e produziram uma agenda tão perfeita para a celebração que
inspirou Gurumayi a dar o seguinte título ao dia 24 de junho de 2018:
Apresentando o Riso!
Mais tarde, Gurumayi diria: “Foi uma celebração das pessoas, pelas pessoas…
para Gurumayi!” Todos ficaram encantados quando ouviram isso.
E a notícia de que algo extraordinário havia acontecido no Ashram Shree
Muktananda, no Aniversário de Gurumayi, se espalhou rapidamente. Pessoas de
todas as partes da sangham global de Siddha Yoga ficaram ansiosas para saber o
que tinha acontecido. Elas tiveram um vislumbre dos acontecimentos através da
galeria de fotos no website do caminho de Siddha Yoga, mas queriam saber mais!
Queriam a história inteira; queriam saborear o rasa do dia, gole a gole.
Atendendo ao pedido de todos, Gurumayi pediu que a SYDA Foundation seguisse
uma diretriz que ela passou há muitos anos e usasse o apoio dos participantes para
criar um relato sobre o dia da celebração.
Os participantes ficaram em êxtase por poder contribuir com a criação do relato,
por compartilhar suas observações e experiências sobre todos os eventos que se
sucederam no dia 24 de junho. Foi uma tarefa perfeita pois, por solicitação de
Gurumayi, eles mesmos já haviam contribuído para projetar aquele dia repleto de
maravilhas!
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O Departamento de Conteúdo da SYDA Foundation recebeu as vinhetas de todos,
compilou tudo e as transformou neste relato multifacetado. Você pode considerar
este cômputo como um prisma—a refração e a reflexão de várias facetas, texturas e
cores dessa celebração esfuziante.
Aproveite esta jornada. Aprenda. Ria. Siga o caminho. Contemple. Mergulhe.
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