Transcrição da palestra na Convocação de 2018
Los Angeles, Califórnia
Palestrante: Brother Chidananda
Tradução não oficial
***
Meus queridos,
É um grande prazer apresentar a vocês nesta tarde, o palestrante desta noite, o presidente da
Self Realization Fellowship Yogoda Satsanga Society da Índia, Brother Chidanandaji.
Jai Guru!
Por favor sentem-se.
E eu vou sentar também.
Pranams e saudações amorosas.
Tão amados por Deus e pelo Guru.
Estou muito satisfeito, feliz por estar aqui de novo no fim desta semana maravilhosa de nossa
convocação de 2018.
Que semana tiveram! Que semana! As meditações juntos, o maravilhoso kirtan, as aulas, as
peregrinações, ouvindo e aprendendo as preciosidades da sabedoria divina de nosso Guru
Paramahansa Yogananda e a Alegria da comunhão de todos vocês.
Todas as 4000 mil almas divinas reunidas nesta convocação.
E que Alegria, que vibração se cria.
E olhe para vocês, estão brilhando! Estão com muita luz! Alguma coisa deu certo esta semana!
Isso me lembra, um dos dizeres que nosso Guru ama das tradições antigas da Índia e de fato
ele disse que seu próprio Guru Sri Yukteswar costumava citar constantemente.
E é algo como isto: vou parafrasear, muita coisa vem a mente olhando para o mar de faces
brilhantes, porque ele disse isso: Ele disse que se você pegar um pedaço de carvão, um pedaço
preto de carvão e você lavar e molhar, não importa, quanto tempo você lave ainda será aquele
pedaço escuro de carvão.
Mas então, se você trouxer para o fogo, se for abraçado pelo fogo, então, começa a se iluminar
com a luz.

Então, o Guru disse que da mesma forma, a pessoa com mentalidade de carvão, não pode
mudar sua natureza se banhando todo dia nas águas escuras de sua própria mentalidade
ignorante.
Mas, ele disse: “Quando aquele devoto é batizado na sabedoria ardente do Guru, então, ele
começa a brilhar com a chama dourada da sabedoria”.
Ele disse: “Quando você conhece um Guru de verdade que ama a Deus, e que é, um com Deus.
“Então através deste contato, a escuridão da ignorância é banida, e você brilha com o fogo de
Deus”.
Vocês são a prova disto! (2x) Deus os abençoe! (2x) Que benção! Que alegria! É um privilégio
profundo estar aqui na presença de nossos Gurus divinos.
Os Gurus e guias da Self Realization Fellowship Yogoda Satsanga Society da Índia.
Jesus Cristo, Bhagavan Krishna, Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Swami Sri Yukteswar, e
nosso Guru Paramahansa Yogananda.
Que benção! E não somente por estar em suas presenças, mas por estar em sua família.
Cada um que for discípulo deste caminho, cada um individualmente é abençoado, acolhido,
protegido, cuidado, até que o devoto alcance a libertação final.
Levem tempo (2x) para conhecer cada um deles, depois da meditação, olhem para imagem de
cada um deles, reverentemente, cantem o nome de cada Grande Guru.
Sintam a benção respondendo, a vibração respondendo este intercâmbio.
E com o passar do tempo você começa a sentir, cada um, com o passar dos anos cada um dos
Grandes Gurus, se torna seu amado amigo divino individual, protetor, guia, portal para
divindade. Cada um.
Demorem para conhecê-los.
Fechem os olhos agora e vamos começar a noite sentindo essa presença vibracional.
Estão todos aqui.
Cada um dos Grandes Gurus está conosco esta noite.
Sintam suas presenças preenchendo seus corpos, coração, mente, sentimentos, pensamentos e
cérebro.
Esta vibração enche essa sala e flui lá para fora abraçando todos aqueles que estão conosco a
distância através da transmissão em vídeo.
No oceano de sua luz, no oceano de seu amor, estamos abraçados!
Com os olhos fechados levante o olhar para o kutashta, o Centro da Consciência Crística, o
ponto entre as sobrancelhas.

Olhem para este olho espiritual.
É aonde encontramos o Guru, na realidade você sabe, quando alguém esta olhando para você,
está olhando fixamente para você, você pode sentir, não pode? Mesmo que seja por trás de
você, alguém te olhando fixamente, você sente alguma coisa.
Então quando você olha para Deus, através do olho espiritual, ele sente, ele sente você.
E em resposta, você sente ou ouve sua grande vibração divina de OM.
Os olhos emanam uma quantidade tremenda de corrente.
Levantem eles, direcione-os com toda sua atenção, toda sua devoção pra dentro do olho
espiritual.
Foque o olhar no Kutashta.
No começo vai ficar tudo escuro.
Por que? Porque este olho espiritual, este Centro da Consciência Crística esta envolvido,
coberto, escondido atrás de duas forças vibracionais.
Uma é um véu, uma nuvem, uma vibração que esconde e a outra é uma vibração que te distrai.
Quando você direciona sua atenção, e até o olhar para dentro desta Consciência Crística, sabe,
tentando ir diretamente para ela, esta força no começo vai te impulsionar para o lado, vai
desviar sua atenção.
Mas pegue esta tremenda força vital fluindo pelos dois olhos e com toda sua concentração,
toda sua devoção, queime este véu, queime este poder que te desvia.
É isso que o poder da concentração e devoção faz.
O que é devoção? Sabe pensamos que é algo que sentimos.
Não, este poder da devoção que puxa nossa consciência para reinos mais elevados através do
portal do olho espiritual, este poder da devoção, não é nada mais que o amor de Deus puxando
a nossa alma, puxando nossa atenção, puxando nossa consciência.
Então com este amor, com esta concentração, com esta vontade intensa, deixe todo o seu ser
fluir para dentro deste portal.
Para encontrar a Deus e os Grandes Gurus.
Enquanto fazem isto, vocês primeiramente sentem, depois escutam esta tremenda vibração
reconfortante de OM.
A própria presença de Deus, a grande paz, o grande conforto, a grande sensação de segurança.
A bíblia nos diz: “no começo era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus”.
Isto é uma referencia a este grande poder criativo, poder vibracional do espírito.

O verbo é um paradoxo, é irônico, porque quando estamos nesta vibração do verbo, poucas
palavras são necessárias de nós, não é? Pouquíssimas palavras, Hong Sau.
OM Guru.
Deus, Cristo, Krishna, Gurus.
OM Shanti.
Amém.
É isso que eu queria sentir com todos vocês.
Vocês tiveram uma semana de aulas, de instruções, não vou dar uma outra aula.
Eu só quero vir aqui e trazer a vocês o amor, a alegria e o estímulo, as bênçãos divinas de nosso
divino Guru, nosso grande Guru, e compartilhar esta alegria com vocês ao chegarmos perto do
fim desta convocação e como eu disse saudações especiais e amorosas também a todos os que
não puderam estar aqui fisicamente mas estão junto conosco através desta transmissão em
vídeo que eu acho que esta acontecendo hoje noite, eu falei que estava.
Deixe-me compartilhar com vocês uma carta.
Isto chegou há alguns dias atrás, e é do nosso grupo de Salvador, Brasil.
E diz: “Gostaríamos de compartilhar com vocês que pelo menos 14 devotos de nosso centro
estarão presentes na convocação este ano e muitos outros gostariam de estar aí se tivessem
condições, no entanto, encontramos um modo de estar mais em sintonia com a convocação.
Pelo terceiro ano, nosso centro terá uma semana de satsanga.
Todos os dias teremos meditação, kirtan e um vídeo da SRF.
E muito obrigado de coração por nos abençoar em participar deste satsanga de sexta-feira à
tarde.
Estaremos sentados aos pés do Guru em nosso templo com nossos corações e mentes unidos
com os que estão na convocação e outros devotos pelo mundo, mesmo sendo 23:30 da noite
para nós, não perderíamos por nada neste mundo! Escutaram isso Salvador? Isso foi para
vocês e para todos os outros.
Eu destaquei esta carta, mas tem muitos e muitos outros na Índia, na Europa, na América
Latina, na Austrália, pelos Estados Unidos até em Encinitas, me disseram que estão unidos no
templo lá, aqueles que estão se preparando para receber todos vocês em dois dias.
Então todo mundo, uma grande família.
É maravilhoso!
Agora deixe-me também, tomar um momento para expressar meu profundo e sincero
agradecimento, não somente por estas mas por todas maravilhosas mensagens, as doces

pequenas mensagens, os presentes, os cartões, pequenos gestos de amizade divina que vieram
de muitos de vocês.
Como nossa amada MA dizia: “Não achem que isto é uma insinuação!” só estou usando esta
oportunidade, caso não se importem, para agradecer a cada um de vocês pessoalmente ao
invés de enviar uma carta.
Obrigado por todas as mensagens, obrigado pelas expressões de amor divino que eu sei que
são seus sentimentos de coração pelo Gurudeva e é para onde eu ofereço, para onde eu
direciono.
E deixe-me também, tomar um momento para agradecer muitas das cartas, muitas
mensagens, não somente durante esta semana mas ao longo do último ano.
Tem sido profundamente comovente e digno os gestos de apoio desde que fui chamado para
assumir este papel na presidência.
A única coisa que posso dizer sobre isso é o quão profundamente comovente foi, como um sinal
que nosso Gurudeva colocou nos corações de todos os que se expressaram, todos que
escreveram, a convicção que há continuidade de sua liderança, de sua orientação, de sua
presença nesta organização.
É a única que importa.
Ele é e sempre será o líder espiritual desta organização.
Sabem, foi uma experiência e tanto de humildade e é uma experiência e tanto de humildade
seguir seus passos, os passos gigantes dos grandes discípulos que sentaram-se nesta cadeira
nos anos que passaram mas com sua graça e benção, e o apoio de todos vocês, juntos, esta
missão divina da SRF e YSS esta prosseguindo.
Esta dando mais passos para a próxima fase do preenchimento da missão divina.
É esta a fé, e esta a missão, é esta a realização que ele plantou em meu coração durante o ano
passado.
Até porque eu preferia muito mais subir ao palco este ano, como nos anos passados, daquele
lado, escoltando nossa amada Mrinalini Mata em seu caminho para estar aqui.
Todos os anos que ela vinha aqui para compartilhar seu amor materno e sabedoria com todos
vocês.
E eu sei que ela esta bem aqui esta noite, e eu sei que nossa amada Daya Mataji esta aqui
também unindo-se com tanto amor.
O único tipo de amor que uma sangamata pode sentir pelas crianças de nosso Guru, pelos
Chelas de nosso Guru, e devotos pelo mundo.
Sabem, uma de minhas memórias favoritas era que durante todos aqueles anos, eu não
somente trazia ela para o palco, mas quando ela terminava eu oferecia meus braços e apoio
para ajuda-la sair do palco e de volta para o carro, e frequentemente, as pessoas vinham a

mim no corredor, no hotel ou nos próximos dias e falavam: “ porque você tirou ela do palco?
Você deveria ter deixado ela lá”.
”Eu concordo”.
“Eu entendo”.
E também muito obrigado, obrigado de todo nosso coração pelo grande passo que vocês nos
permitiram tomar recentemente, com as instalações do novo equipamento de impressão, o
equipamento de impressão digital que vamos precisar para imprimir as novas edições das
lições.
Obrigado.
E um grande passo adiante.
Vocês alguma vez ouviram como o Guruji teve sua primeira impressora? Não? Foi em 1943 em
meio a segunda guerra mundial.
Deixe-me compartilhar com vocês uma história adorável.
Ele estava falando com alguns dos discípulos lá na sede central, lhes confiou: “sabem, no olho
da minha mente, eu vejo muitos equipamentos de impressão.
Não devemos procurar isto? Dar uns passos para adquirir isto? Então os devotos começaram a
investigar, ver quais eram as possibilidades.
Eles encontraram umas possibilidades iniciais.
A primeira que encontraram, era uma impressora boa mas não tinha equipamento de
tipografia.
E então o Guruji disse: “bom, fiquei intrigado, não consegui decidir sobre a sabedoria de
adquirir uma impressora sem tipografia”.
O tipo com letras grandes e então rezou: Pai, é possível que eu cometa um erro mas você não,
por favor me diga (2x) se devo ter uma impressora.
Logo após, sua atenção voltou-se para um anuncio de jornal de um equipamento de impressão
completo que aparentemente estava saindo do mercado e estava sendo oferecido na
promoção.
Os discípulos foram, checaram, levaram outros membros da SRF que tinham experiência e
conhecimento na indústria de impressão.
E tudo parecia bom.
Estava na promoção e num preço muito bom.
Mas então, é claro que durante a guerra tudo era racionado, tudo era restrito, haviam muitas
coisas que não poderiam ser feitas, que seriam fáceis em circunstâncias normais.

E uma delas era o fio elétrico.
E eles disseram: ” bom, podemos adquirir a impressora mas de forma alguma, conseguiremos
colocar para funcionar, não é possível instalar o fio elétrico.
Não teremos permissão.
” E o Guruji disse:” A voz interna me disse, porque não usamos os fios dos órgãos? Nós temos
este órgão bacana na capela da sede central” e então chamaram um eletricista e ele
examinou.
Ele retirou de sua caixa de ferramentas um adaptador duplo e disse:” vejam isto”.
Plugou na parede, plugou um no órgão, ajustou a distancia para a impressora e“voila”.
Estava a fiação necessária.
Ele disse ”você é um felizardo porque nenhuma quantidade de dinheiro, faria você conseguir a
permissão nestes tempos de guerra”.
Então ele disse, as finanças eram sempre um problema, o dinheiro era curto naqueles anos, e
no dia em que o equipamento seria entregue, uma grande doação inesperada apareceu no
correio.
Então vejam, vocês estão seguindo passos muito divinos.
Todos vocês que ajudaram neste novo equipamento de impressão digital.
Foi tao característico e tão maravilhoso o que o Guruji disse sobre isso, quando ele estava
anunciando a impressora aos membros.
Ele começou dizendo: “devido as condições de guerra e a falta de trabalhadores qualificados.
No presente momento a impressora esta somente imprimindo alguns pequenos folhetos e
papeis timbrados mas assim que os trabalhadores certos forem adquiridos, a grande
impressora estará rugindo adiante centenas de milhares de folhetos, livretos, livros e revistas
para espalhar a mensagem do despertar da alma da SRF ate os fins do mundo!.
”Este é nosso Guru”.
Ele estaria sempre com este entusiasmo com todos nós, não estaria? Porque agora além dos
folhetos, livretos, livros e revistas, nos adicionamos áudio, vídeo, livros eletrônicos, e edições
digitais das novas lições e vídeos animados dos exercícios de energização e etc.
(3x) a maioria de vocês lembra do ano passado e das atualizações das noticias que vimos
passando durante o ano que estamos chegando perto do lançamento da nova edição das
lições.
Não vou falar muito sobre isso agora mas a minha esperança e que teremos um outro evento
especial mais à frente este ano.
E vamos com certeza transmitir ao vivo o vídeo também.

Agora não tem volta.
E quando acontecer vamos fazer uma apresentação detalhada e um tour guiado para todos
vocês das novas lições.
Sabem, tem muitas coisas, muitas coisas que queremos fazer para vocês devotos.
Não posso começar a falar.
Os planos estão seguindo.
As lições agora são a prioridade, mas muitas outras coisas também estão sendo trabalhadas
nos bastidores, sejam pacientes conosco, permaneçam em contato, permaneçam em sintonia e
veremos o que se desdobrará nos próximos anos.
E por ultimo muito obrigado, vocês dos diferentes grupos e centros que vem enviando-me
convites.
“Gostaríamos que viesse conhecer” nossos grupos, visitar nossos centros neste pais, naquele
pais, neste, naquele.
bem eu irei nos próximos anos se o tempo me permitir.
Farei o meu melhor.
O que posso lhes dizer agora e que estes monges e monjas abençoados que amavelmente se
formaram como uma equipe à minha volta estão criando um calendário.
E estão olhando todos os lugares.
Vou dizer-lhes, estou tão curioso quanto vocês em para onde vão me mandar, mas
independente de qualquer coisa, espero durante o ano ter a oportunidade de me conectar com
todos vocês através de vídeos.
É maravilhoso.
Eu sinto muito que se nosso Guru estivesse aqui, ele utilizaria muito isso, a tecnologia, muitas
destas oportunidades para se conectar, para alcançar, ter esta ligação viva entre a sede central
e estas famílias espirituais de devotos espalhados por todo o mundo.
Eu espero que isto aconteça, se o tempo me permitir.
Muita coisa que queremos fazer, porque ha também um senso de tremendos desafios que
todos vocês enfrentam no mundo de hoje, não é? Não tem sido fácil e parece que nos nunca
falamos de política, nunca estamos naquele nível de discurso mas não negamos que parece
que as forcas de separação, as forças da discórdia, as forças que separam as pessoas se
tornaram mais intensas nos últimos anos e com os desafios econômicos, os desafios sociais,
tudo que muda, não e fácil ser um devoto no mundo de hoje.
Estou admirado pelo modo que vocês prosseguem.

Estamos todos nos Ashrams do mestre e rezamos todos os dias, enviamos vibrações de cura,
força de cura, coragem, fé...
dos Ashrams do nosso Guru para qualquer ponto do mundo que haja um devoto receptivo.
Mas sabe, eu só queria dizer isto, só colocar em perspectiva.
Não é surpreendente o que estamos passando, porque sabemos, sabemos através dos
ensinamentos do Guru, este mundo, a raça humana neste ponto do tempo esta em um arco
ascendente.
Estamos no pico, de toda uma nova era que desperta.
Uma era mais iluminada, não completamente iluminada, mas mais iluminada.
Temos que ficar por aqui por mais alguns milhares de anos para chegar lá.
Acho que ninguém quer ficar aqui esse tempo todo.
Mas o ponto é que estamos nesta fase bem interessante que para a nova consciência, o novo
entendimento espiritual, as novas formas de espiritualidade, as novas formas de viver, se
enraizarem em uma base extensa da raça humana.
Primeiro tudo tem que ir embora e a parte infeliz e o que estamos experimentando agora e que
não acontece simultaneamente.
Primeiro tudo se desintegra e um dos efeitos prejudiciais é que como as religiões das épocas
sombrias, dogmáticas, expressões de baixo escalão das religiões, da espiritualidade, do
pensamento espiritual, da vida espiritual, quando estas gradualmente perdem o controle sobre
as pessoas porque não estão dando o suficiente, não estão proporcionando aquela experiência
direta, não estão dando um entendimento cientifico para a espiritualidade, então, começam a
se dissolver.
Infelizmente, junto com isso muitos dos valores, a moralidade, os princípios espirituais, estes
também estão temporariamente obscuros em algum grau mas estamos em um arco
ascendente e mesmo que haja um espaço entre o final do antigo e o começo do novo, cada um
de vocês que esta aqui esta noite, cada um de vocês que esta ouvindo esta noite, cada um de
vocês que foi atraído para este caminho dos Grandes Gurus, de Cristo, de Krishna, nossos
Parangurus e Divino Gurudeva Paramahansa Yogananda.
Estes ensinamentos nos trazem para a nova era aqui e agora.
Não tem espera.
Como nosso guru disse e eu ecoo de todo meu coração e sei que todos vocês ecoam também e
entendem e recebem.
Nunca duvide.
Nunca tenha medo.

E ele disse siga a verdade que Deus enviou através da Self Realization Fellowship e você será
abençoado para sempre.
(2X) Eu acho que cada um de vocês que participou desta convocação provou disto esta semana.
Sabe, falamos como os ensinamentos especialmente as práticas de meditação.
Porque na meditação o que acontece? Entramos naquela consciência, entramos naquele
estado transcendental, mesmo que seja só um pouquinho, mesmo que seja só uma pequena
abertura, um pouquinho daquela paz, um pouquinho daquela calma, um pouquinho daquela
luz filtra dentro da nossa mente, em nossos sentimentos, em nosso coração, nesta medida,
estamos vislumbrando aquela era mais elevada que esta para vir.
Quero compartilhar com vocês porque está relacionado com isto e é profundamente
esperançoso.
Todo ano, temos para nossos jovens devotos, um programa jovem de verão em Encinitas e este
ano, algumas semanas atrás, uma das sisters que estava ajudando a coordenar o programa
das meninas, ela enviou esta descrição: “uma coisa que me comoveu sobre a semana das
meninas foi ver a alegria em suas faces, desde a de 7 anos de idade ate 18 anos.
Elas parecem brilhar com um esplendor maravilhoso.
Elas não queriam ir embora.
No final de cada dia e especialmente no final da semana.
”De fato, ela disse: “no ultimo dia, as mais velhas de 15-18 anos não saiam de seus quartos.
Seus pais estavam esperando e as meninas não saiam.
Então, seus pais tiveram que esperar até finalmente elas saírem.
E quando saíram, foi como o sol estivesse brilhando através delas, era muita alegria em seus
sorrisos.
Foi como ter entrado em uma era mais elevada.
Todo o campus sentiu-se santificado.
Os problemas desapareceram, o mundo parecia distante.
O campus parecia outro reino onde a verdade reinou porque Deus e o Guru estavam
tangivelmente presentes.
Isto te da esperança? Me da esperança.
Estas almas que estão encarnando agora e seguindo este caminho em idade jovem é
profundamente surpreendente de ver.

Umas das outras meninas, uma menina mais nova, parte do programa este ano estava focado
no poder da forca de vontade, e esta menina disse que ela medita todo dia e quando ela tem
tempo livre na escola, ela encontra um lugar silencioso para fazer outra meditação.
E na escola dela tem um menino, e este menino provocava uma outra menina e esta pequena
menina, ela era a mais pequenina do grupo.
Ela foi a este valentão e disse:” não provoque ela, provoque a mim, porque eu sei quem eu sou
e você não.
”Ela era a mais pequenina do grupo.
Esta é a autoconfiança, benção, força, a convicção que vem dos ensinamentos.
Então meus queridos de Deus e do Guru, eu sentado aqui sinto o que cada um de vocês recebeu
esta semana.
Eu posso sentir em minhas orações, as orações de todos nós e que Deus e o Guru faça
permanente estes ganhos.
Isto é do Gita, se lembram deste lindo verso (2x) Sri Krishna, o divino, Deus falando para o
devoto tão lindamente: “para aqueles que meditam em mim como a si mesmo, todo unido a
mim através de uma adoração incessante eu supro suas deficiências e faço permanente seus
ganhos” (2x) adoração incessante esta é a maneira de caminhar neste mundo.
Seja sentados em nossos assentos de meditação, seja cozinhando, trabalhando em uma mesa,
ou fora fazendo trabalho manual, trabalho mental, seja lá o que for, onde o coração esta
constantemente cantando, incessantemente cantando nesta atitude de adoração.
Adoração é a mais elevada expressão de concentração + devoção.
Isto constitui a adoração.
Adoração real.
E eu não estou falando de adoração cerimonial, formas externas de rituais, mais daquela
atitude interna de adoração incessante.
Essa é a combinação de concentração e devoção.
E como abençoados somos porque este é o nosso caminho.
Estes ensinamentos de Kriya Yoga, estas técnicas de Kriya Yoga que nosso guru trouxe para
cada um de nós.
Como ele disse: Kriya yoga + devoção.
Funciona como a matemática.
Não tem como falhar concentração + devoção.

Então, pensando sobre, em alguns dias cada um de vocês voltando para eu ia dizer para sua
vida normal , mas isso é o que é normal, não é? Normal no sentido de que isto é o que é natural
para a alma, de qualquer forma, vocês sabem o que eu quis dizer quando disse para voltarem
para suas vidas normais.
Como manter esta atitude interna de conexão? Esta atitude interna de devoção, de adoração?
Bem, todas estas formas tenho certeza que cada um de vocês aprenderam nas aulas,
aprenderam nas meditações, e talvez aprenderam ate nos cânticos que vocês repetiram várias
vezes e ficaram absorvidos nos períodos de Kirtan, períodos de meditação.
Você usa sua forca de vontade, você usa sua visualização, você usa qualquer um destes
instrumentos para criar e sustentar, desejo, vontade forte, entusiasmo e devoção.
Eu gostaria de praticar com vocês agora.
Isto é algo que aparecerá na nova edição das lições.
Então, eu vou dar a vocês uma pequena prévia, algo que podemos praticar juntos.
Eu acho que você já deve ter se dado conta que a nova edição das lições, além de ter o incrível
oceano de sabedoria, e verdade, e inspiração da edição atual que a maioria de vocês já
estudaram.
Esta nova edição também será ampliada e expandida.
Tantas preciosidades que nunca foram publicadas antes, da vasta riqueza que nosso mestre
nos deixou.
Esta e uma delas.
Então vamos praticar juntos.
Guruji disse: “sente-se com a coluna vertebral ereta, em postura de meditação, relaxe seu
corpo e mente, expire, se acalme, cuide que nenhum pensamento inquieto ocupe o seu templo
interno.
Com seu coração saturado com desejo, reze para o Pai infinito, que é a eterna paz viva, respire
pelos poros do espaço sem limites.
Pai em meu santuário de silêncio, a dança demoníaca de pensamentos inquietos cessou.
Eu fiz um jardim para ti.
Decorei com flores de minha devoção.
Venha tu oh espírito, para dentro deste templo de paz.
Tu és meu.
Bom ou mau, eu sou teu filho.
Me faça perceber que tu és meu cada vez mais.

Persista no seu silêncio, sentindo a presença do infinito.
O silêncio é o altar de Deus.
Paz é o templo do espírito.
E o júbilo da meditação é a luz que invoca, na qual vemos a face de Deus.
De novo relaxe seu corpo e mente.
Não deixe sua consciência ser atraída para seus músculos.
Não deixe sua consciência vagar com pensamentos desordenados.
Fique no templo do silêncio onde nenhum músculo se move, não ha nenhum pensamento
inquieto ou sentimentos dançando sua dança demoníaca.
Pai ensina-nos a receber alegria de tuas mãos, a sabedoria de tuas mãos, prosperidade de tuas
mãos, mas não oh Pai queremos a ti primeiro, acima de tudo e sempre, o tempo todo.
Paz, paz, OM, Amém.
Você não teve pelo menos um vislumbre nestas poucas palavras? Falamos de espiritualidade
para o despertar da próxima era, da civilização global, que linda percepção de Deus, Se alguém
esta procurando um modo de se relacionar com este espírito e algo que talvez deixa de lado
aquele “Deus” austero e confinado que eles devem ter aprendido com a religião dogmática.
E isso? Como dissemos o Pai infinito que é uma paz viva eterna, que respira pelos poros do
espaço sem limites.
É um Deus que você pode se relacionar? E um Deus que você pode recorrer e sentir? E no júbilo
da meditação esta luz evocando na qual vemos a face de Deus? Que lindo (2x) estes tesouros
da realização divina que nosso Guru no deu.
Nós visualizamos eles, trabalhamos com estes pensamentos, trabalhamos com estas
percepções, e gradualmente se tornam nossas próprias.
Mas lembre-se, não posso enfatizar isso o suficiente.
Estas orações, estas visualizações, são apenas uma introdução, uma introdução que você usa
para entrar naquele silêncio interior, que você usa para entrar na coluna vertebral.
Através da pratica da kriya, através da pratica de Hong Sau, use estas técnicas poderosas,
usando a kriya, usando o Hong Sau, usando o OM, até não ser a questão da imaginação ou
visualização, mas o que você realmente sente.
Aquele despertar divino, não pare ate sentir, não pare ate você sentir aquela presença viva.
É isso que é a Kriya Yoga, é isso que as técnicas da SRF fazem por você.

Frequentemente quando os devotos escreviam para nosso Guruji ou nossa amada Daya Mata,
Mrinalini Mata e pediam: “por favor me abençoe, por favor peça para a graça de Deus fluir na
minha vida, para as coisas serem mais fáceis, para que os obstáculos sejam ultrapassados.
É um lindo, legítimo aspecto da relação guru discípulo mas eu sempre lembro a resposta que o
Guruji deu muitas vezes e mesmo que ele não disse diretamente, a atitude estava ali.
Ele lhes assegurava como eu asseguro a todos vocês esta noite.
Ele dizia: “minha graça esta ai, a graça de Deus esta ai, agora a única graça faltando é a sua“
não é? (2x) bem era bem cômico quando ele dizia isto mas tem um ponto muito serio e
profundo por trás.
Porque, porque está faltando a nossa graça? Frequentemente (2x) é porque há a presença em
nossa consciência da dúvida.
Ouçam isto, o Guruji fez o seguinte discurso, falando com cada um de vocês presentes.
Ele disse: “muitos de vocês pensam na impossibilidade de uma experiência divina e é por isso
que a experiência divina fica longe de você”.
”Se não for a impossibilidade pode ser o alto grau de improbabilidade”.
E é por isso que a experiência divina fica longe.
Ele diz: “nunca duvide” (2x) somente diga a Deus eu sei que tu estas ouvindo minhas orações.
Ele pode ser indiferente, sim! Porque sua devoção não é forte o suficiente no começo mas ele
não pode deixar de ouvir suas orações.
E o Guruji disse: ”agora é aonde você duvida que Deus não ouve suas orações mas quando sua
devoção for forte, quando você for capaz de guarda-lo em seu coração.
Segure-o dentro de você, ele virá a você” e porque você desiste chamando de “ um caso
perdido” é por isso que ele não vem a você.
Porque achamos que é um caso perdido.
Ele foi ainda mais profundo que isso usando uma experiência de seu próprio sadhana, no seu
próprio crescimento como devoto jovem, para o mundialmente renomado Guru Yogananda.
Ele falou isso, ele falou primeiramente, algumas pessoas pensam que nunca chegarão a
salvação porque estão com medo de não serem merecedores do favor de Deus.
Eles acham que ele é parcial somente para algumas almas, mas se você estudar as vidas, Guruji
disse, se estudar as almas de muitos santos que foram tremendos pecadores, não somente
pecadores mas tremendos pecadores.
Você verá que Deus perdoou totalmente seus caminhos errados.
Ouçam cuidadosamente, isso é para levar para casa.

Santos são aqueles que enfrentam seus erros, analisa eles e tentam erradicá-los.
Os conquistadores mais heroicos na vida espiritual são aqueles que conquistaram o medo do
fracasso e perseveraram ate serem vitoriosos sobre suas fraquezas.
Vocês ouviram o que ele disse? Eles perseveraram, não em se tornarem perfeitos em cada teste
espiritual, em cada técnica espiritual, em cada prática espiritual.
Eles foram vitoriosos sobre seus medos de fracasso.
Agora, isto é algo que podemos levar não é? Acenem com a cabeça por favor.
e todo mundo no Brasil, acenem com a cabeça.
agora ouçam, Guruji disse há muitos anos atrás quando meditava: Eu costumava pensar,
algum dia vou obter o êxtase? Imagina, ele veio liberto mas ele passou por este drama da
evolução do devoto para mostrar os pequenos passos, que podíamos seguir.
Ele disse: ”Eu costumava pensar algum dia vou obter o êxtase? Eu estava com medo que o
Samadhi nunca viesse a mim, mas assim que eu desisti dos pensamentos de medo, estava lá.
(2x) Eu disse a mim mesmo que estranho (2X) eu estava com medo, minha mente estava muito
inquieta para encontrar a Deus.
Quando perdi o medo que nunca teria Deus, eu o encontrei (2x) Isso é poderoso (2x).
Isto é uma coisa que quando você for meditar hoje à noite, olhe para dentro e diga a você
mesmo, estou afastando esta experiência divina? Porque acho que não sou merecedor? Porque
não sou um Yogananda? Porque não sou uma Daya Mata? Nós temos que usar tudo o que
podemos dispor para superarmos isso, para apagar isso, para jogar isso fora repetidamente.
Está bem, vamos fazer juntos, vamos fazer outra meditação juntos, pode ser? Sim, vocês não se
importam que não teremos outra aula? Que vamos só meditar? Sabe, tem um lindo cântico
que cantamos no Ashram, um cântico muito simples, e é assim: no templo do meu coração, o
Deus da beleza esta reinando (2x) do meu coração (2x), no templo do meu coração o Deus da
beleza está reinando.
Então fechem os olhos, cada um de nos, visualize no seu coração um lindo templo.
Eu gosto de começar com aquele magnífico Smriti Mandir no jardim de nosso ashram em
Ranchi.
Eu me lembro como era, aquele lindo santuário com a imagem luminosa do Gurudeva na peça
central.
No templo do seu coração e neste sinta que o Deus da beleza está lá, o Deus da beleza está
reinando.
Agora o que isso significa? Deus da beleza? Muitos de vocês, eu me lembro, foi umas das
histórias que eu mais estimo do meu querido brother Anandamoy.

Quando ele falou, um dia que estava fora com o Guruji no retiro do deserto nos últimos dias de
sua vida, e ele estava lá, trabalhando em um projeto de construção, ele disse, o Guruji saiu, ele
estava, ditando seus comentários no Gita, de uma de suas outras escrituras lá.
Só saiu para um pequeno intervalo, o brother estava lá trabalhando com suas ferramentas fora
da casa e o Guruji apenas ficou parado e o brother Anandamoy só olhando para ele, ele disse:
ele me revelou a glória de Deus, o aspecto Sundara de Deus, e ele disse, a forma de Guruji, sua
face começou a ficar mais bonita e mais bonita.
Ele falou que foi como se alguém estivesse girando um botão, controlando o aumento, da
incrível beleza divina que estava irradiando através daquela forma liberta do Paramahansaji.
Ele disse: “eu poderia ter morrido feliz ali mesmo”.
A gloria, a beleza, sinta este Sundara, aquela beleza de Deus no templo que você criou em seu
coração.
Agora levem estas palavras da experiência divina de nosso Guru na autobiografia de um yogi e
lembre-se que ele estava rezando para mãe divina.
Para aquele aspecto materno de Deus.
Era tão querido para ele, e de repente Ela apareceu, e as palavras que ele usou para descrever
isso, deixe tornar-se sua afirmação, deixe tornar-se sua visualização, deixe tornar-se sua
realização final - numa aura de esplendor, a Mãe Divina esta diante de mim, Sua face sorrindo
ternamente era a própria beleza.
Eu sempre Te amei.
Eu sempre O amarei (2x) Eu sempre lhes amei, Ele disse para cada um de nós.
Eu sempre os amarei.
Levem isto, vivam com isto! E sinta, deseje, para tornar-se mais e mais real, mais e mais
vibrante, mais e mais presente em sua consciência.
E você verá como aquele medo, aquela dúvida, aquela convicção que a experiência divina
nunca irá chegar a mim.
Você verá como tudo se apaga, desaparece totalmente naquele amor incondicional do nosso
Pai Infinito, Mãe, Amigo e Amado.
Sabe, o subconsciente diz eu realmente sou um mau discípulo.
Eu não acho que terei este tipo de consciência.
Não, diga ao contrário.
Ataque, seja vitorioso sobre isso através da visualização, através da convicção do divino, da
mãe, do pai, do amigo dizendo a cada um de vocês.
Assim que você entrar no templo da consciência interiorizada e sentir que sempre te amei.

Eu sempre vou te amar.
Sinta aquele grande amor, aquele amor incondicional passando pelo seu corpo, mente, e alma,
sobre esta sala, sobre este hotel, sobre esta convocação, na vida de todos os devotos da SRF,
pelo mundo.
Sinta isso, aceite isso, abrace isso, e percebemos que não importa o que esta acontecendo no
mundo lá fora.
Bem meus queridos, amigos e discípulos companheiros neste caminho, eu gostaria que
prosseguíssemos por muitos outros dias, muitas outras semanas neste espírito da convocação.
Mas podemos fazer isso, podemos fazer isso juntos.
Como eu disse, ha tanta coisa nos ashrams do Guruji e com sua ajuda, não somente dos
monásticos mas também dos membros que ajudam de diferentes formas pelo mundo.
Há tanta coisa que queremos fazer para cada um de vocês.
Há tanto que queremos fazer para obra do mestre.
Vamos, por um momento, antes de terminarmos reconhecer que onde estamos hoje nesta
linda convocação, e sabe, é realmente necessário um pequeno exercito para realizar este
evento, não é? Desde os monásticos que coordenam o evento e se reúnem com o comitê dos
membros durante o ano, planejam o programa, fazem todos os preparativos e trabalham
todos os detalhes, e os ushers, e as pessoas que os recebem no tour da peregrinação, não
posso nem começar a listar todos os que vocês veem, e os que não veem.
Por favor juntem-se a mim para dar-lhes pranams, muito amor e gratidão para todos eles.
Agora deixe-me fechar repetindo novamente um lembrete com estas lindas palavras do Guru:
“Siga a verdade que Deus enviou através da Self Realization Fellowship, e você será abençoado
para sempre”.
O Guruji disse isso: ”meu trabalho estará cumprido quando eu despertar em você, mesmo que
uma pequena faísca do que eu sinto pelo meu pai”.
Abençoado seja, você que esta ouvindo a mensagem divina.
Agora estamos terminando esta aula, este satsanga na convocação.
Por favor apenas se interiorize, sinta que ele está dizendo estas palavras para você.
Deixe entrar profundamente em seu coração, profundamente em sua consciência.
Abençoado seja você que esta ouvindo a mensagem divina.
A mensagem do espírito, a mensagem que revela o mistério do universo.
Que medo você tem? Expulse todo o medo.

Não há mais nada a temer.
Quando você tocou o grande poder do espírito que controla as varias forças da criação.
Toda a maquinaria do universo.
Que esperança maior você poderia ter? Que segurança maior você poderia procurar? Que o
contato com este ser infinito é a essência de tudo que existe.
Ele é o único porto seguro das tempestades deste mundo.
O Gita diz, se acolha nele com todo fervor de seu coração.
Através de Sua Graça.
Tu obterás a paz suprema e o acolhimento eterno.
Guruji disse: ”nele eu encontrei a felicidade da minha vida, a benção indescritível da minha
existência, a realização maravilhosa de todas as suas consciências dentro de mim”.
“Eu quero que todos vocês tenham isso”.
Este é o guru para o qual fomos atraídos.
Ele diz: “aquele céu da presença de Deus está sempre dentro de você”.
”Encontre através da meditação da Kriya Yoga e sem medo afirme: Estou no castelo da
presença de Deus”.
Nenhum mal pode me alcançar por e em todas as situações da vida física, mental, financeira,
espiritual, estou protegido na fortaleza da presença de Deus.
Vamos afirmar isso juntos.
Vamos nos fortificar com esta vibração divina, com esta sabedoria divina, com esta convicção
divina.
Sem medo, afirme: Estou no castelo da presença de Deus (2x).
Nenhum mal pode me alcançar.
Pois em todas as situações de vida, física, mental, financeira, espiritual.
Estou protegido, na fortaleza da presença de Deus.
Nenhum mal pode me alcançar (3x) Pois em toda situação de vida, física, mental, financeira,
espiritual.
Estou protegido, estou protegido, estou protegido.
Na fortaleza da presença de Deus (2x) Jai Guru (3x)

Que Deus os abençoe! Que Deus os ame! Que Deus os sustente! Ate nos encontrarmos de novo,
felicidade e amor para todos vocês.
Todos os dias cada um de vocês esta nas orações, nas meditações de todos os nossos monges e
monjas em nossos Ashrams.
É nosso privilegio divino nos aproximarmos de todos vocês.
Enviar silenciosamente mas tangivelmente estas vibrações que cada um de vocês sentiu
durante esta convocação.
Cada um de vocês que visitou um dos Ashrams de Guruji, um dos santuários do Guruji.
Saiba que todos os dias (2x) isso flui para vocês.
Em nossas orações, em nossas meditações.
É um prazer e privilegio servir cada um de vocês.
Deus ama vocês.
Deus os abençoe.
Jai Guru! Até a próxima.
Ate o próximo vídeo.

