Coleção Virtual Satsang
ALERTA
Satsang, em Sânscrito, refere-se à reunião de pessoas (sanga)
para conversarem sobre a compreensão da verdade (sat).
A ideia de um satsang virtual (não presencial) é um tanto peculiar.

☺

VS02

Ao Mestre com Carinho
(Guru Dev Namoh)

- Vocês são meus Mestres -

por Vajra Kika
ilustrado com mantra cantado por Snatam Kaur
versão 1.02 – mai/2017
http://www.brunazo.eng.br/VajraKika/VirtualSatsang/VS02-Mestres.pdf
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- Espírito do Mestre

No seu caminhar, muitos encontram ou são encontrados por mestres que
lhes orientam os passos. Entre os hindus, é costume chamarem esses mestres de Guru.
Gu Ru – aquele ou aquilo que conduz das trevas (Gu) à luz (Ru)
Eu não tive uma só pessoa que fosse meu mestre pessoal... , mas sim
convivi com várias pessoas que por momentos, às vezes fugazes, estiveram na posição
de meu Guru e, por suas ações, me apontavam um atalho das trevas à luz.
São muitos esses casos....
São pessoas comuns, levando suas vidas comuns, que em dado
momento, por suas ações, me mostravam um comportamento ou uma solução clara.
Algumas delas nem chegavam a perceber o que acontecera.
Outras percebiam e demonstravam com um sorriso aconchegante quando
eu lhes agradecia a lição.
Também houve casos em que a lição me chegou pela palavra escrita ou
por um fato ocorrido.
Para explicar como isso funcionava, costumo dizer que nesses momentos
eram como se tais pessoas encarnassem por uns instantes o Espírito do Mestre.
Pode-se entender essa ideia de “Espírito do Mestre” como algo místico:
um espírito de luz que ocupa a alma e se incorpora em pessoas comuns.
Mas, por outro lado, não há necessidade de ver nisso algo místico, não.
Também pode ser entendido, de uma forma mais simples, como “um jeito de ser”.
Como se diz de um menino hiperativo quando faz algumas pequenas
travessuras: “esse moleque está com espírito de porco”.
Ninguém está querendo dizer que uma coisa etérea (uma alma?) de um
suíno deixou o animal e se incorporou no corpo do menino. É mais fácil entender que o tal
menino tem um “jeito de ser” peculiar que se acostumou chamar de “espírito de porco”. É
só uma questão de nomenclatura.
E assim é que, em minha vida, tenho presenciado inúmeras lições de
pessoas que, num relance, manifestam o Espírito do Mestre que ilumina o meu caminhar.
Posso dizer que são vocês todos os meus mestres, meus Gurus.

Eu os reconheço, saúdo e agradeço. Namastê.
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- Guru Dev
Entendo como Espírito do Mestre a expressão Guru Dev que faz parte do
Adi Mantra, como cantado pelos Sikhs e praticantes da Kundalini Yôga.
Adi Mantra

("Om Namoh, Guru Dev Namoh") - com Snatam Kaur - 13:00 min

https://www.youtube.com/watch?v=c1XCS0g6J4A
The rain is pouring down
Like all the souls you send here
Coming to these earth to find healing
Mother Earth takes us in the rain
Like your heart takes my voice
Let us free each other
With our prayers, with our voice
And I am coming home

A chuva está caindo
Como todas as almas que enviaste
Vindo a essas terras para uma vida saudável
A Mãe Terra nos acolhe na chuva
Como seu coração toma minha voz
Vamos nos liberar, uns aos outros
Com nossas preces, com nossa voz
e eu estou voltando para casa

Om namoh
Guru Dev namoh

Saúdo a VIDA
Agradeço ao Espírito do Mestre

…

...

Oh my Beloved
Kindness of the Heart
Breath of Life
I bow to you

Oh meu amado
Bondade do Coração
Sopro de vida
Eu te saúdo

Divine my Teacher
Beloved Friend
I bow to you
Again and again

Espírito do Mestre
Querido amigo
Me curvo para ti
Mais e mais

Lotus sitting on the water
Beyond time and space
This is your way
This is your Grace

Flor de Lótus sobre a água
Além do tempo e do espaço
Esse é teu Caminho
Essa é tua Graça

Om namoh
Guru Dev namoh

Saúdo a Vida
Agradeço ao Espírito do Mestre

This is your way
This is your Grace

Esse é teu Caminho
Essa é tua Graça

Every breath I take
Every word I speak
Every tear I shed
Every hand I hold
Every thought I have

Toda vez que respiro
Cada palavra que falo
Cada lágrima que verto
Toda mão que seguro
Cada pensamento que tenho

This is your way
This is your Grace

Esse é teu Caminho
Essa é tua Graça
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